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FULLDAY & BOARDING

ISTAMIC
SENTOR
HIGH

SCHOOL

*g
Jl.Yudistira Komplek Pemda Jatiasih
Bekasi. 021-970 999 19, 021'70734490

Email : smafuturegate@gmail.com
website: www.smafuturegate.com

Mudah diakses melalui pintu toll Jatibening

atau pintu toll JORR Jatiasih. Masjid Al Fatah,

arah seberang Pasar Jatiasih.

Kelas PUTRI SMA FUTURE GATE

dilaksanakan di Area Pesantren Tashfia

TK ALBANIN
Rambutan Raya 5, Jl.lr Juanda, Bekasi

021-84978071

Pesantren SMP Putri TASHFIA
Jl. Ratna 82, Jatiasih, Bekasi' 021-84978071

.- www.tashfia.com

TK AL HILAL, SD Putra AL HILAL, SD Putri Al Hilal

Jl. Makrik 86, Rawalumbu, Bekasi, 021-8203501

www.tk-alhilal.com www.sdislamalhilal.com

Pesantren SMP Putra IMAM BUKHARI
Jl. Sayang, Seberang STPDN, Jatinangor' Sumedang

022-77798734

Pesantren SMAAI Minhai
Ma had Minhaj Shahabah

KamPUng Sukamaju, Desa Sukamantri,
Kec. Sukamantri, Bogor

081 31 8989426

Alhamdulillah, sMA FG telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya.

Pada saat initelah terdapat Kelas X, Xl, dan Xll dengan Jurusan / Peminatan

lPA, lPS, dan Bahasa. Jurusan Bahasa disMAFG memiliki karakter khusus,

yaitu penekanan pada Bahasa Arab dan Ulum Syar'i sebag-ai_persiapan

i<uliah'diperguruan tinggibahasaArab, da'wah, dan Ulum Syar'i' Para siswa

dididik oieh guru-guru da6 berbagai disiplin ilmu alumni PTN, PTS, LlPlA,

dan beberapi universitas diTimurTengah, serta pesantren bermanhaj Salaf'

Di samping itu secara berkala, SMA FG mengundang guru-guru tamu,

praktisi, dan mahasiswa pasca sarjana dari luar negeri untuk memberikan

motivasidan wawasan kepada siswa.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, berbeda dengan pesantren

padi umumnya, suasana belajar di SMA FG adalah suasana sekolah lslam

iullday dan berasrama. Siswa fullday belajar hingga Ashar. Siswa boarding

tinggil diasrama hari Senin-Sabtu. Merupakan tantangan bagi kami untuk

mengembangkan lingkungan belajar yang terbuka, dinamis, akrab, dan

egaliier, namun tetap efektif untuk mewujudkan visi pendidkan lslam .

siswa diberikan motivasi berwirausaha, dikembangkan keterampilan

komunikasi, dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikulerdengan mentor

dan trainer khusus (komputer/disain grafis, futsal, badminton, aikido, dll.)

(Note: untuk program boardhg tahun ini kapasitas hampir terpenuhi, Program fullday masih lersedia untuk siswa baru dan ptndahan)
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Kelapanqan Dada
O Kernud*hi*n

Ya Rabbku !Lapangkonlah untukku dadaki. Dqn mudahiqnfun untukku
urusanku! Dan lepaskanlah kekakuan dari,tidahku, sipaya mereka menilerti

Keharusan untuk senantiasa bertawakkal darr bersandar kepada Allah a* serta terus berupaya
rnelakukan sebab yang bisa menga,ntnik*,,kepadq tujuan. t<arena do,a ini dipanjatkan kepada,
AllSh o* oleh Musa i$$i sebagai bentuk bersandamya beliau i.$S; kepaa. ittr't, uru A.n;rgu
sebagai persiapan mengemban amanah dan risalah,yang. haru5 iii"rpuitun f<*paaa du*nyu
termasuk Fir'aun yang terkenal kejam dan bengis.



Terkadang perubahan nama, perubahan fisik atau perubahan penampilan membuat sebagian

orang terpedaya dan metupakan hakikat sesuatu. Padahal' perubahan-perubahan itu biLa tidak

dibarengi dengan perubahan hakikat, maka hukumnya tidak akan berubah' Dukun misalnya' dari

p.nrrpiLrn yang terkesan seram menakutkan menjadi berpenampilan menarik dan elegan; Dari

tempat praktik yang berupa gubuk atau tempat yang terkesan angker kini beral'ih ke gedung t:9:
nan mewah; Dutu disebut Autun iet<arang paranormal atau orang'pintar: Perubah.an ini teLah membuat sebagian

orang melupakan hakikat perdukunan. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian t::tY: 
l"onormaI 

dan dukun

dalam kacamata masyarakat awam lndonesia, dipandang sebagai sebuah stitus sosial.terhormat dan bergengsi

serta profesi yang menjanjikan. Terbukti, mutai dari katangan pejabat,'pengusaha kecil'' kongtomerat' pedagang

asongan, petani, netayan, kaum pel.ajar, bahkan pol.itikus, untuk metancarkan "usahanya", mereika ramai-ramai datang

ke paranormat, dukun atau kyai yang dianggap memitiki "karomah". lnitah sebuah fakta yang sangat memprihatinkan'

Mereka mungkin tidak tahu salah satu keputusan Atl.6h ua bagi para penyihir atau dukun datam firman-Nya :

€)di tt itl\'di.rj
"Dan tidak akan beruntung seorang penyihir dori mana pun ia datang" (QS. Thaha/20:69)'

lni[ah ketetapan Au.ah M] bagi para penyihir itu dan ALLah u tidak akan pernah mengingkari

janji-Nya. Namun ironisnya, t.trp i.it or.ng:or.ng yang lemah imannya atau yang tidak memi1iki

iman berduyun mendatangi mereka untuk r-unghrirpr..n sSe!.Y yang tidak.mitiki.oleh para periyihir'

Berdal.ih dengan kebenaran berita para penyih'i, meieta tdtiii'rnenaatangi penyihir untuk meminta

tol,ong. Mengenai hat. ini, lmam Bukhbrri dal.arnshahihnya meriwayatkan dirri Aisyah, beliau €y, .b9.tlult'
,,orang-orang bertanya kepada Ras0tul,l.ah g t*tt1o para dukun. Maka betiau ffi menjawab,"Tidak

punya pengaruh apalapa;'maka meret<a _oeitiita, 
"Ya Ras0l.u[[Ah, mereka terkadang bisa menceritakan

'.'u't, 
ya-ng benar kepada kamilmaka Ras0[uttAh ffi menjawab:

t,s uVq;.t*tQ,4; ;iJ *WW6"-:r,6L1,"6;;t 4t .w.

KaLimat tersebut berosal dari kebenaran yong dicuri dori lin, kemudian dilemparkon 
le 

da,lam tetin!,o walinya (dukun)' maka

mtereka mencampurkan *i,timotyong aeisi situ kebenaran noro:.or::.an seratus kebohongan'(HR' al'-BukhAri'no'5762) 
,

cukupl,ah peringatbn keras Rasu[uu.ah {$ terhadap praktik sihir sebagai ancaman agar manusia berhenti dari

praktikyang hanya membawa kebinasaan untuk dirinya dan orang lain. Dalam sebuah hadits dijel'askan :

jlr! 3;!\ i,tt'"$vr {r\ it:":t1.t-i6 ,6.-;rt &"tt#t i6'M flt"*i';:} r::*
..: 6,lt,'i1,3,r f" C, )At "PS 

rutS
Dari Abu Hurairah €b dari Nabi ffi , beliau ffi bersabda ,"]auhilah oleh kolian tuiuh hal yang bisa membinasakan!'

para Sahabat bertanyo,'whai na5it'utinn M !-Apo saja itu ?'Rasuluttoh ffi meniawab,'syirik (menyekutukon) Allah,

sihir, membunuh jiwa yang diharamkan ot"i ltLan ws kecuoli dengan alasan yang hoq,.... (Muttfaqun'aLaih)

Da[am hadits yang Lain Rasul'ul'l'ah ffi bersabda :

Ras0Luttih gg bersabda:

it3 M, dt,r M i$\dril 4V
.o'tti wirx;{ #itttlfia1r? Jt*'

Diriwayatkan Lagi oteh sebagian isteri Nabi ffi , dari Nabi ffi :"Barongsilp.o 
^,.ndoio,!,gi 

tukang tenung untuk

bertanyo tentong sesuotu, mako tdok diterima dariiya sholat selama empat puluh malam"' (HR Muslim,7/37 (5957)

I
r*

Mi mel.indunqi kita dan seluruh kaum Mus[imin dari semua haL yang bisa menyebabkan
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P embaca ra h i m a ku n u I I a h,

Pasca edisi khusus seolah terasa berat bagi Redaksi, Pasalnya, rancangan
pembahasan harus berubah. Artinya kami harus menyiapkan atau mengganti dengan

materi baru. Alhamdulilloh, kami dapat menyelesaikannya dengan memilih tema
utama tentang perdukunan.

P embaca ra h i m a ku n u I I d h,

Tema perdukunan ini, meskipun biasa dikupas tetapi kami memandang perlu

untuk membahasnya. Terlebih pada akhir-akhir ini fenomena perdukunan kembali
menyeruak ke permukaan, dan seolah sesuatu yang legal menurut syari'a! padahal

ia merupakan perkara yang terlarang. Bahkan perdukunan pada perkembangannya

l(ini memiliki tampilan lebih "elegan" dan dikemas seiring perkembangan teknologi.
la menjadi profesi yang tidak lagi ditutupi. Perdukunan bukan tidak lagi hanya

berkembang di masyarakat yang miskin ilmu, tetapi juga berkembang di kalangan

manusia modern. i
Ternyata pembahaian tentang perdukunan ini sangat banyak dan luas. Kami belum

bisa mengangkatnya seca,ra menyeluruh, lantaran keterbatasan halaman. Bahkan kami
"terpaksa" tidak menghadirkan beberapa rubrik, yang sebenarnya sudah siap. Untuk itu
kami mohon maafkepada para pembaca.

Pembaca, di tengah mempersiapkan dan mengerjakan majalah edisi ini, kami
dikejutkan dengan kabar dari teman-teman lndonesia yang sedang melakukan misi

kemanusiaan di 5uriah. Rumah yang ditempati mereka digempur oleh pasukan Basyar.

Marilah kita di lndonesia mendoakan keselamatan untuk rekan-rekan Tim Rodja serta

lainnya, dan kemenangan para mujahidin . Alldhummanshur muslininol mtuwahhidinol
mujdhidinalfr Suria wa fr kulli makdn.

Demikian salam pembuka dari kami. Semoga yang kami lakukan ini bermanfaat,

mendapat ridha dan pahala dariAllah w . H

dl4 u b\"l'l.^r,*4-\e Da\\s

Rela[:i

Doa
Tajuk
Dari Kami
Daftar lsi

03

TAFSIR:
PenlhirTidakAkan Pernah Beruntfng_ 08
HADITS:
lslam ltu Mudah_ 17

MABHATS:
.!. llmu Perdukunan dalam Tiniauan lslam; ;il,.1;kil;
AKIDAH:
MengapaTerjerumus Dalam lbadah Kepada Selain
Allah?_
MANHAJ:
id?nl;hBanyak Bukan Barometer Kebenaran _4g
KABAIR:

Membunuh, Dosa Besar

FIKIH:
Sifat Duduk Tasyahud Akhir

KHUTBAH JUM'AT;
Surat untuk Para Cendikiawan

01

02
03

Risalatikum_04
SOAL-JAWAB: '

.1. ShalatJumatTidakdi Masiid ^; ;{;;;i;i,;' ;i,:i;.;,i.'"""".*' 
","""r.. 3i.i. Adakah Hukuman yang Sepadan Cambuk?_ i7

55

62

ffi fulirun,idakterbaca atau hitang

clzl Halaman terbalik,tidak urut,
L IJ atau tidak lengkap

ffi Xombinasi dari hal-hil diatas,i.-:J atau lainnya yang menyebabkan
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DUKUNGAN

UNTUK MUJAHIDIN SURIAH

Alldhu Akbor! Ld haula wa

la quwwoto ilta billdhl Berita'

terakhir dari Mujahidin lndonesia

yang sekarang berada di Suriah:
"Mohon dengan sangat doa

d'ari ikhwan di lndonesia untuk

kemenangan Mujahidin Suriah'

Rumah yari-!* ditempati mereka

(teman-teman dari lndonesia)

sekarang digemPur oleh Pasukan
Basya r - Ioknatu lldh' ala i h i m

ajma'in- lnsya Al.LAh mereka akan

maju ke garis depan. Hubungan

dengan mereka sekarang

terputus. Alldh ul- M usto' an !

Aildh umm ans h u r m usli mf nal

muwahhidinal muidhidinol fi Suria

wo fii kulli makdn. Barakall1hu

fikum.
Abu Zubair

RATAI

Redaksi:

J azakalldh u khai ra n,seka [i9us

ini sebagai ra[at.

INFOTALIM

Asso ld m u' a Ia i ku m, Kami

mohon MajaLah As-Sunnah

mencantumkan i nfo tempat-

tempat kajian.rutin di daerah-

daerah, khususnYa Jawa. Agar

kami mudah da[am thalobul-ilmi.
Terima kasih.

Redaksi:

Sriwidodo, Ktaten
08564226xxxx

Bagi ikhwan Yang ingin

berbagi info diPersiLahkan.

USUt MEMBAHAS IOTERANSI;

Assaldmau'alaikum

wa rah matu lldh i wab o rakatu h.

Ana ingin Majal.ah As-Sunnah

membahas masalah "toleransi "

serta me[uruskan keke[iruan
da[am bertoleransi, dan

kaitannya dengan Perbedaan
masalah agama, Paham dan

tain-tain. Apakah perbedaan"'' -.

yang jauh dari Paham sahabat

tetap dihormati? Semoga ALl'6h

mematikan kita di atas Sunnah.

Amin. J azo ka ild h u kh ai ra n.

Abu Ati Mu'awiyah, Bekasi

08778613xxxx

USUI KHUTBAH GERHANA

08190275xxxx

USUL BAHAS BUKU BERBAHAYA

Bismiildh,mohon Majal'ah

As-Sunnah membongkar kritikan

buku berbahaya Yang berjuduL:

.!s

(lJ Ensi klo ped i Wohob i, Sem uo

HatYang Pertu Ando Ketohui

tentang Kebirukon Wahabi,

penutis SayYid Hasan a[-

. Saqqap.

(2) Menjowob Dokwah Koum

Sotafi; Jawaban llmiah

Terhadap Pemahaman dan Cara

" Da'wah Kaum Salafi-Wahhabi,

pengarang Prof. Dr. ALi Jum'ah,

Mufti Agung Mesir, Penerbit

Khatutistiwa Press.

(3) Membongkar Kei umudan

M e n i aw a b Tu d u h a n - Tu d u h a n

SaIofi -Wohobr, Pengarang A'

Shihabuddi n, Peneliti Paham

Sal.afi Wahabi, Penerbt Mizan

. Media Utama. Jazakalldhu

khair.

Syarifuddin, Bangkinang-
KamPar Riau

- 0821723wx
Redaksi:

Jazakalldhu khai ran katsi ra

atas usu[-usu[ di atas. Semoga

kami mampu menguPaYakannya.

HATAMAN BETUM TERPOTONG

Dwi Rizqi, Kebumen

089688828788

Redaksi: '3

lazakalldh, ke dePan semoga

kami dapat memPerbaikinYa, dan

akan dikomunikasikan dengan

percetakan.

Bismilidh,ana membaca Atangkah bahagianya Assoldmu'olaikum w0

booktet bonus Majalah As-Sunnah ana bi[a Majatah As-Sunnah, rahmatulldhiwo barokdtuh,

edisi khusus no Oi-O+/fnn. edisi yang akan datang (no.5/ Redaksi y:ng budiman' Dalam '

XVil/syaban-Ramadhan L434/ Thn. xvll memberikan bonus Y:i:.Fh. 
As'Sunnah edisi 2/Thn'

Jul.i-Agustus 2}!3,adaterjemah khutbah Gerhana- selama ana XVll/Rajab t4t3H/Juni 2OL3 ada

dan ayat yang kurang lengkap, berLangganan Majal,ah As-Sunnah halaman yang tidak putus/belum

yaitu [5 it-fiuUan/g. "y"i34-35, sejat tJilun 2004 sampai dengan terpotong' masih menjadi satu

halaman 4-5. Syukran sekarang belum pernah ada. ' 
antara satu dengan halaman

' Adung Abdurrahm6n, Garut. Syukran. bbrikutnya. Molion dijadikan

08132055xxxx Kamsiri Kotaru,Brebes perhatian'Syukran'
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Jawaban:

Nabi Muhammad ;[S selalu
melakukan shalat Jum'at di
dalam masjid. Beliau ffi tidak
pernah melakukannya di luar
masjid sebagaimana beliau
contohkan dalam shalat'Ied.
Namun jika karena alasan
tertentu shalat Jum'at di luar
masjid,. baik di lapangan
maupun yang lain, maka
hukumnya sah menurut
sebagian besar Ulama. Tapi
perlu diketahui bahwa menurut
madzhab Malik, shalat Jum'at
harus dilakukan di dalam
masjid, dan jika dilakukan di
luar maka tidak sah.l

Mempertimbangkan
perbedaan pendapat ini,
hendaklah seorang Muslim
tidak melakukan shalat Jumat
di luar masjid kecualijika
memang tidak ada masjid yang
bisa dipakai; karena keluar dari
perbedaan pendapat dianjurkein
dalam agama. Sebagian
Ulama kontemporer bahkan
menjelaskan bahwa shalat
Jum'at di luar masjid adalah
bid'ah.2 i

Kegiatan seperti ini menjadi
lebih burukjika diiringi dengan
kegiatan demo yang menyelisihi
petunjuk Ras0lull6h ffi dalam
menyampaikan nasihat. Beliau

ffi bersabda:

)t) 3 qt&.t|sr5|o;
'iUgS,r4t;,#'*,

'' 9o /,*r'M Z$
. - 6 / //
,)tS Yf <,ijl-r.i

Barangsiapa ingin menosihoti
penguaso, jonganlah
menu nj u kka n nya terang -

terangon. Hendakloh io
memegang tongannyo dan
me nye n d iri be rso ma nya.
lika nasihat diterimo, itltloh
yang diharapkan. lika ti.dak,

berarti dia telah melokukon
kewaj iba n nya. (H R Ah mad,
dihukumi hoson oleh al-Alb6ni).

Revolusi Arab, akhir-akhir
ini juga membuktikan bahwa
penggalangan massa seperti

2 Lihat Fatwa Syaikh Muhammad Sa'id
Ruslan di http://www.ajurry.com/vb/
showthread.ph p?t=27 467 .

yang disebutkan dalam
pertanyaan sangat rentan
menimbulkan konflik dan
kerusakan, meskipun bermula
dengan "damai".

Wallihu A'lom. fl

Jawaban:

Uang yang dihasilkan dari
bekerja di bank ribawi termasuk
harta yang haram likasbihi
(kar:ena cara memperolehnya).
Uang ini tidak termasuk
harta yang haram li'ainihi
(karena zatnya), seperti uang
curian, bangkai dan minuman
mernabukkan. Harta yang
haram karena zatnya (li'ainih\
tidak boleh dimanfaatkan
oleh siapapun. Sedangkan
harta yang haram karena cara

4uoy
6$t 6{r i

xi 
^7;

Majalah As-Sunnah Edisi 05/Ihn XVll/Syawwal 1434H/September 201 3M

1 Lihat Hasyiah ad-Dusuqi,l/585
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memperolehnya (likosbihi)

hanya haram dipakai oleh orang
yang memperolehnYa langsung.

Sehubungan dengan
pertanyaan, uang itu hanYa

haram dipakai oleh si anak
sulung yang bekerja di bank
ribawi. Adapun jika uang
itu sampai kepada orang
lain dengan cara yang halal,

misalnya sebagai hadiah
atau nafkah, orang lain boleh
memakai uang itu.3 Dasar

hukumnya adalah bahwa Nabi

ffi menerima -uRdangan orang-
orang Yahudi dan memakan
makanan yang dihidangkan
mereka, padahal orang-
orang.Yahudi pada umumnya
berpenghasilan tidak bersih,

baik dari riba mauPun Yang lain.

t-+t tAM,4ir\i;3i?
c''r;lt , u'.t^t ill''ls ,

'{1}t'iv 'A7;n {-/
62

c\i.o*,r

r.o.

RashluilAh ffi menerimo noffn
dan tidak memakon sedekah.

Seorong wonito Yahu.di di
Kha ibo r m e n g h ad io h ka n ke Po do

3 Lihat penjel6san Syaikh Muhammad
bin ShAlih al-'Utsaimin dalam ot
Qoulul-Mufid (2/352) dan Tafsir Surat

. al-F6tihah dan al-Baqarah (1/198)'

tit ir:: lsu

beliou kambing Ponggong Yong
te lo h diracu n inya. Rasi Iu 116 h

M pun memakan sebag.ion

dagingnya. (HRAbu Dawud no.

4512 dengan sa.nad shabih).

Nabi ffi memakan daging
yang dihidangkan karena beliau

ffi tidak tahu bahwa daging itu
telah diracuni. Namun dengan
penjagaan All6h ws , daging
tersebut tidak membuat beliau

ffi meninggal dunia. Hadits ini '
menunjukkan bahwa daging
yang kemungkinan besar

diperoleh secara tidak halal oleh

si Yahudi, menjadi halal saat

dimakan oleh Nabi ffi karena

telah berpindah kePemilikan
dengan cara yang sah, Yaitu -

hadiah.

Dengan demikian, tidak -r:

masalah bagi keluarga
tersebut untuk memanfaatkan
listrik yang beban biaYanYa

ditanggung oleh si anak sulung,
karena uang tersebut telah
berpindah kepada mereka' 
dengan cara yang halal, Yaitu
nafkah. Apalagi jika keluarga

itu tidak punya Pemasukan lain

untuk menutuPi kebutuhan ini.

Adapun tinggal di rumah
pemakan harta haram Yang
disebut dalam PertanYaan,
sudah dijelaskan di dePan

bahwa yang dihukumi berdosa
hanya si anak sulung saja,

sementara yang lain tidak
berdosa. Hendaklah anggota

keluarga yang lain menasihati
si sulung dengan lemah
lembut agar meninggalkan
pekarjgannya dan mencari
pekerjaan yang halal. Jika dia

meninggalkan pekerjaan itu
karena All6h, insya All6h akan

mendapatkan ganti Yang
lebih baik. Betapa banYak

orarig yang jatuh dalam
kesalahan karena belum
tahu hukumnya, jadi mereka

memerlukan kelemahlembutan
saat dinasihati. APalagi di
masyarakat kita, bgkerja di bank

ribawi masih dilihat sebagai
perkara lumrah, bahkan di
tengah keluarga yang cukuP

agamis.

Jangan biarkan saudara

tercirita terancam laknat
dan siksa. Nasihat adalah

barang berharga, maka kita
memberikannya kePada orang-
orang yang kita cintai. Jangan

bosan-bosan menyamPaikan
nasihat kepadanya dengan
berbagai cara dan doakanlah
agar hatinya terbuka untuk
menerima hidayah dan menaati
ajaran agama. Jika nasihat
sudah dilakukan, tidak Perlu
khawatir shalat kita tidak
diterima; karena kita tidak
menanggung dosa orang lain.

Semoga Anda sekeluarga

dibimbing kepada ridha All6h
dan dijauhkan dari neraka.

Amin. f,
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ili*,attlllt"

akan menutup dosa-dosa yang
telah lalu. Tinggalkanlah zina,
sesali apa yang telah terjadi dan. ,

bertekadlah untuk tidak akan
pernah melakukannya lagi.

Di antara bentuk
kesungguhan taubat adalah
menghindari sebab maksiat
dan tidak menggampangkan
masalah melakukan interaksi
dengan lawan jenis. Tutuplah
lembaran lama dan bukalah ,

lembaran kehidupan yang baru.
Isilah hari-hari Anda dengan
hal yang bermanfaat. Iringilah
keburukan yang telah terjadi
dengan kebaikan dan amal
shalih, niscaya keburukan akan
terhapus. Pilihlan teman bergaul
yang shalih dan hadirilah majlis
taklim secara rutin. n ' 

',

Jika All6h w;telah menjaga
kerahasiaan perbuatan itu,
tutuplah rapat-rapat agar
tetap menjadi rahasia. Jangan
ceritakan kepada orang lain,
apalagi menceritakannya
dengan bangga. Itulah yang
harus dilakukan jika urusannya
belum sampai ke penegak
hukum syariah. Semoga
sebagaimana Al16h telah
menutup aib Anda di dunia,
All6h mengampuni Anda di
akhirat.

Adapun jika urusannya
sudah sampai ke penegak
hukum, maka penegak hukum
wajib untuk menerapkan hukum
syariah atas pelaku zina. Jadi
Anda tidak perlu khawatir
dengan hukuman zina yang
tidak diterapkan pada Anda
di dunia; karena memang
demikianlah aturannya jika l

Anda sudah taubat dan All6h w
berkehendak untuk menutup

aib Anda. Dalam sebuah hadits
di Shahth Muslim no. 1-.695

diiebutkan:

'rilll^".lfi

{t;s^\};*ti i

Jawaban:

Zina adalah dosa besar.
Alllh ws mengancam pelakunya
dengan hukuman di dunia
dan azab di akhirat. Namun
perlu Anda ketahui bahwa
ampunan All6h oa; lebih
besar. Dia membentangkan
tangan-Nya di malam hari
agar mereka yang bermaksiat
di siang hari bertaubat, dan
membentangkannya di siang
hari agar pelaku masiat di
malam hari bertaubat. iika
dosa kita mencapai setinggi
langit, lalu kita bertaubat, Al16h
g; akan mengampu ninya dan
tidak peduli.

Apa yang telah terjadi
adalah masa lalu, namun.dosa
besar membutuhkan taubat,
tidak cukup dengan istighfor
dan beramal shdlih untuk
menghapuskannya. Jika Anda
sungguh-sungguh bertaubat,
maka yakinlah bahwa Allah w"
menerima taubat itu. Taubat itu

g\ iLq)Y U. bY;t+
j\\i;:4:iu,t #,

Uf ,tQl :iti, 'a#

Mo'iz bin Malik datong kepado
Nobi ffi dan berkato, "Wahoi
Ra s0 lu IId h, su ciko n Ia h soyo,"
moka Ras} lu 116 h menjawab,
" Kem ba liloh, mintolah o mpu no n
kepodo A116h dan bertaubatloh
kepoda-Nya

Dalam hadits ini disebutkan
bahwa Ma'iz bin M6lik telah
berbuat zina dan meminta agar
hukum ditegakkan, namun Nabi

ffi malah menyuruhnya kembali
dan bertaubat kepada All6hws.
Ibnu Hajar 41i15 mengatakan,
"Dari kasus ini bisa diambil
pelajaran bahwa barang siapa
yang mengalami kasus yang
sama (dengan Ma'iz) dianjurkan
untuk bertaubat kepada Al16h

w dan menjaga rahasia dirinya
dan tidak menceritakannya
kepada siapapun".l
. Kemudian jika Anda sudah
bertaubat dan si wanita juga
sudah bertaubat, boleh bagi
Anda untuk menikahinya
jika dia terbuktitidak hamil.
Adapun jika ia hamil, para
ulama berselisih tentang
hukum menikahinya sebelum
melahirkan.

Wolhhu A'lam. fl

! Fothul-Bdri,\2/124
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lHildft,ak

embicaraan kita kati ini yaitu bahasan dan

renungan terhadap ayat yang berhubungan

dengan bahaya sihir. Al.l'Ah w menjelaskan

dalam firman-Nya :

'-@ {;t;itai&os
Dan tidok akan beruntung seorong penyihir dari mana

pun io dotang (QS. Thaha/20:69)

Bahasan ini akan Lebih sempurna apabita kita

memperhatikan dan merenungi susunan dari ayat

tentang bahaya sihir tersebut. Mel'alui kesempatan ini,

saya mengi ngatkan kepada saudara:saudaraku seka[ian

bahwa susunan ayat ini merupakan susunan yang luar

biasa dal.am menjelaskan dan menetapkan bathiLnya

sihir dan betapa sihir sangat berbahaya serta efek

yang akan ditimbuLkannya; juga dalam menjelaskan

dan menetapkan betapa sihir itu tidak mendatangkan

manfaat sama sekali serta tidak membuahkan faidah

maupun kebaikan apa pun. Bahkan sebaliknya, semua

sihir itu adalah kejahatan dan kemudharatan. Para

pelaku.dan orang yang mendatangi penyihir tidak

akan mendapatkan manfaat aPaPun.

Firman Al.t6h w dalam surat Theha ayat'ke-

69 adaLah hukum dan keputusan yang telah tetap

dari Al.[6h dan qadha dar:i ALl.Ah €:" \!an$ pasti akan

terlaksana. Ketetapan- Nya itu ada I'ah seoran g penyi hi r

tidak akan pernah beruntung atau mendapatkan

kebaikan darimana pun ia datang, dimanapun ia

tinggat serta metode apa pun yang ia kerjakan untuk

melakukan sihir tersebut. Penyihir juga tidak akan bisii

menciptakan keberuntungan bagi orang [ain, yang

ada hanyalah kerugian di dunia dan akhirat. lnilah

ketetapan Rabbull'olomin, sebagaimana dijeLaskan

dalam ayat di atas. Jika si penyihir itu sendiri tidak

bisa meraih kesetamatan, tatu bagaimani mungkin

idkampusUGMyangdiseten9garakanpadahariAhadtang9-l10Jumadit
Tsaniyah 1434H/2I APril. 2013M.

,

0leh : Syaikh Abdunazaq al-Badr 4+A;4

ada orang Lain yang mengharapkan keberuntungan

dan kesetamatan darinya ? Bagaimana bisa ada orang

yang sdngat men$harap kebaikan darinya ?

Kenapa banyak orang yang tidak merenungi

makna yang agung ini serta kandungan-kandungan

yang diisyaratkan o[eh ayat yang mutia ini ?

Ahl.i sihir itu sendiri tidak akan bisa meraih

kebaikan dan yang mengatakan itu adal.ah Robbul

Alomin, ALLAh vj. Yang'Maha Bijaksana dan Maha

Mengetahui. Latu, kenapa masih banyak orang'yang'

bergantung pada'PenYihir ?

Seyogyanya, ayat yang mutia ini menjadi

pegangan kita untuk menolak dan menangkaI semua

kedustaan penyihir. Hendaklah ayat ini menjadi

pegangan dan obor penerang bagi kita ketika

mendengar ada orang yang membicarakan kebaikan,

kesetamatan dan keberuntungan yang diharapkan

dari penyihir. lngatkanl.ah dia dengan ayat ini bahwa

penyihir itu tidak akan beruntung darimana pun dia

datang. Tidak mungkin, ada orang yang bisa meraih

kebaikan dari penyihir. Sebatiknya, penyihir dan orang

yang mendatanginya hanya akan ditimpa kerugian di

dunia dan akhirat.

A[[eh w] \s menjelaskan datam kandungan

surat Thaha tent.ng perseteruan antara seorang

rasut dan imam yang menyeru kepada AtLAh vsj ,

seorang nabi yang termasuk ulul'ozmiyang mengajak

kepada kebaikan dan kebenaran yaitu Musa d@,
dengan Fir'aun yang mengajak kepada kebathil"an dan

mengaku sebagai rabbul'alamin. Dia juga mdngaku

bahwa dia tidak mengetahui adanya tuhan tain

yang harus disembah dan diibadahi ol'eh kaumnya

setain dirinya. Dia juga melakukan berbagai macam

kekufuran, kesombongan dan keangkuhannya.

Diantara bentuk kezha[imannya adalah dia memitiki
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andiI besar dalam menyebarkan sihir dan menguatkan
para penyihir, bahkan dia memberikan petuang

selebar-lebarnya bagi para penyihir. akhirnya, jadiLah

para penyihir itu pendukung dan penotong Fir'aun,

sebagaimana dijel.askan dibeberapa tempat datam

Surat Thaha ini. Al.t6h M mengirimkan Nabi Musa

$ry kepada Fir'aun yang telah melampaui batas

kesombongannya. Musa }S; ditugaskan untuk
menjelaskan kebenaran dan menunjukkan jatan yang

benar kepada fir'aun,serta mengingatkan Fir'aun dari

kekufuran dan kesombongannya yang dil.akukannya

setama ini.ALl.Ah o"r 'berfirman :

Maka berbieslolah kamu berdua kepadanya dengan

kata-kata yang lemah Lembut, mudah-mudahan ia
ingat atau fakuf. (QS. Thahal20:44)

Musa m; mulai melaksanakan tugasnya

sebagai perintah Al.[eh M] .. Be[iau ],)9i
menegakkan hujjah, menjelaskan kebenaran dan

menunjukkan jalan. Fir'aun juga bisa metihat dengan

mata kepalanya sendiri berbagai keLebihan Musa

untuknya. Ketebihan-kelebihan Musa ]$4I$] ini bisa

menundukkan serta menaklukkan akat manusia, juga

bisa menyebabkan orang-orang yang merenunginya
menjadi beriman. Namun sangat disayangkan, Fir'aun

tidak mau menerima kebenaran itu. Dia tetap memiLih

berbuat zha[im untuk dirinya sendiri. Dia tetap da[am

kekufuran dan kebohongannya, padahal dia sudah
me[ihat hat-haL yang mestinya bisa menyebabkannya

beriman; . Namun karena kesombongan dan
kekufurannya, dia tetap enggan beristam. At[Ah w]
berfirman :

W6L#tTffisiJq\,is,
Dan mereko mengingkarinya korena kezaliman dan

keso m bo nga n (m e reka) (QS. An- Na m V27 :14)

Perhatikantah firman Al.tAh a,; :

(QS. Thaha/20:55)

Dia enggan dan tetap menentang serta tetap
tidak beriman, padahaI dia sudah me[ihat tanda-
tanda kekuasaan A[[6h bs] yang teramat nyata.

Tidak hanya itu, bahkan dia menuduh Musa -U4;
metakukan perbuatan sihir.

&3;"5h,ci,rGAGt1i6
Firaui berkata, iAfakah kamu datang kepoda kami
untuk mengeluorkan komi dori negeri kami dengan

si h i rmu wahai Musa' (QS.Thaha/20:57)

Perhatikbn[ah keLicikan Fir'aun da[am upaya
menyentuh dan menggerakkan hati orang-orang
bodoh. Siapakah yang mau dikeluarkan dan diusir
dari negerinya ? Tentu tidak ada seorangpun mau.

Dia menuduh Musa )P; melakukan sihir guna

mengusir penduduk negeri itu dari daerah mereka

dan agar bisa meraih kekuasaan di wilayah tersebut.
Kemudian dengan segala kesombongannya ia
mengatakin kgpada Musa ),)SZ :

Jiko demikian halnya, maka kami akan mendatongkon

kepadamu sihir yang semisal dengannya. Maka

tentukan tempot bertemu yang tidak dipungkiri oleh

kami dan engkau,yaitu tempatyong terbuka.

Musa menjawab, "Pertemuan kita adalah hori
roya, dan hendaklah manusia dikumpulkan pada pagi
hari (dhuha) 1 (QS. Thaha /20:58-591

lr4engapa Musa memitih hari raya sebagai
pertemuan antara ia dan Fir'aun da[am menunjukkan
kebenaran ? Karena pada hari raya seluruh manusia
biasanya meninggalkan kesibukan dan pekerjaan
mereka sehingga diharapkan mereka berbondong-
bondong sebanyak mungkin untuk menghadiri
pertemuan antara ia dan Fir'aun. Oleh karena itu,
AtHh w mengilhamkan kepada nabi-Nya agar
menjawab dengan :

{'.15 S'Sxiq{i ,:iJ-;;

eS;'a v(Wc*iJn;
Dan sesungguhnya Kami telah perlihotkan kepada
Fir'aun tando-tonda kekuosaan Kami semuanyo, maka
ia mendustokan don enggan (menerima kebenaran). G-3 .)\1i E i; {,}i ii {:";
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Pertemuan kita adoLah hari raya, dan hendokloh langonloh kamu mengado-adakan kebohongan tl 

., ,,,,,,1

manusia dikumpulkon poda pagi iari (dhuha) 1 (QS. terhadap Alldh, nonti Dia akan membinosgkon kamu I .-.:

Thaha/20:59) dengan ozab!Dan sungguh rugi orongyong mengada 
i

Nabi Musa 24, juga memil"ih waktu dhuha adokan kebohongonl (QS'Thaha/20:61) 
;j , -u._ ,_.J -.:.., | :

i yaitu waktu permulaan siang,dimana saat itu segala lnitah peringatan Nabi Musa ]S] kepada para 
l.

I ,"tu.t, muLaitampak jel.as. Dan sihir sebagaimana ahl.i sihir itu. Mereka diingatkan tentang murkan 
il,',.

{ Ailetasfan oleh para U[ama', biasanya kekuatannya Atl.Ah dan ancaman siksa ]1ang pasti akan.menimpa 
$i

l ytlt, waktu permulaan siang,dimana saat itu sega[a
! - ----t^: t----r. :^r-^ Fr^^ -ik:. -^1..-^-imrnr

, .[rn berpengaruh pada malam hari dan biasanya mereka jika mereka berani melakukan kebohongan 
i

r r -r---^ -r--: :-L^r^.,^ *-1,^,,,{^.,- .ihir lzrranr cihir formrcr tlz lzohnhnnn:
i Juga para penytnrr mulai melakukan aksi jahatnya maksudnya sihir,karena sihirtermasuk kebohongan f"ir,,,

i . Ji*rr.,u matam, saat kegel.apan malam mulai dan. kekufuran terhadbp Atl.6h M]. ' Mereka juga 
1,,

I menvelimuti manusia. Jika para penyihir terpaksa diingatkan tentang kerugian yang pasti akan 
;

;. r"trfuf.an sihir pada siang hari mereka akan membinasakan dan menghancurkan mereka 
i

i memitih tempat yang geLap tanpa cahaya. Peringatan (abi Musa -DOi tersebut dengan izin 
A

, Lalu mengapa juga Musa i)4; memil.ih waktu Al.LAh tetah meninggaLkan pengaruh dihati sebagian 
i

,\, anuno sebagii_-waktu pertemuan ? Jawabannya para. ahLi sihir Fir'aun, sehingga mereka bingung I

I adaLah agar semua yang hadir dapat menyaksikan dan saling berselisih tentang Musa :,}4, . Terjadi ui{',,

! a"ngrn 1-.t., rpr yang terjadi antara ia dengan perdebatan diantara mereka'ALl'6h s't berfirman: 
i'

, sihirFir'aun. ,oaq$,..-4,7?t./i..t.,. ,..,ii/t/:-1/ :

Tatkata manusia telah berkumput di tempat vang @ 'gril\ U;'V ;4 dJt\ \*;] 
i

i a"f.f, ditentukan pada waktu dhuha', Fir'aun muLai 
Mereka AerOaatan-Oantahan tentang uruson mereko {i,

{ mengatur tipu dayanya. ALLAh M}. menceritakan hal I '

i ,;;;il;;;;;:iin,:
i 

'ZTh 
'!i'.1>,.... ..1<.1.,1"; il'i': disebutkan secara rinci, namun dari konteks ayat i

; '\y gll 6:ro-\'s- c1+9 o-tPl.uf dapat disimputkan permasalahan yang mereka 
ri

'i Mofo Firaun meninggolkan tempat itu lalu mengotur perdebatkan yaitu perkataan Musa yang baru 
\,,

! tipu dayanya teiiaion. dia dotong kembati.(QS. saja mereka mendengarnya. Sebagian mereka 
; .

dan murai l,'Jff ffi'olililln :i^i'lilX"*;:Hfl:il ;f: iI Rara penyihir sudah terkumpul dan murai l:""ff,:::::'i:;,:]';,'.,;:;';"","1 ".'i*,: 
[,,.

] Oergerat< teaian tempat yang ditentukan. JumtaS Lain berpandangan bahwa itu sihir' Kenapa mereka It
I mereka sangat banyak. Para Utama lftfi tttti,. berdebat ? Karena mereka tidak pernah mendengar 

t

$ il;;;*;";rl*a juml.ah mereka r.no"r.rti perkataan yang sama dari penyihir padahal semuanya 
$i'

I angka tiga pul.uh ribu, ada juga yang mengatakan ahl'i sihir'Tidak ada seorang ahLi sihir pun yang akan 
i

{ tebih dari itu.lni menunjukkan banyaknya .ifi ,ini.. mergucapkan perkataan yang sama dengan Musa i

i yang berhasit dikumputkan oleh firt;;. ;;;;; 25d]i 'tit<ademikian'berartiperka.tatn inib:t::T?,:: 
F

r ;; 
"rnii-onir. ;;;il n",r.u,"pri Ji ,"rnpr, darioranevans berimanl:?:o:1Y^.^T_lf il1t i

; ;;;; ,Ji air"orkati, Musa -UA; menggunakan dar] orang vang senantiasa takut terhadap siksa 
i,

E kesempatan itu untuk memberika n iou'idzal Al'L6h **" Orang ini sedang memperingatkan Ti'.

i r^^";^^-*.^r rni manrrnirrtztzrn npnfinnnva orang lain agar tidak terkena adzab Al't6h M] f',r (oerinoatan). lni menuniukkan pentingnya orang laln agar rloaK LerKerrd 
lut.ou :'.'o',' ..* i

g ffi;".;ir.rn- p"ringatan dalam segata. t<eaajaan. tnitah yang menyebabkan mereka berdebat. Namun 
U.','r,,,

i |,;;l'"t;;r, it'+ mengatakan dihadapan *.r.tr . sebagian dari ahl'i sihir itu segera menvadari bahava ; .,

i yang mengancam barisan mereka, sehingga mereka { e/' // c t::-:..1 ''(.r,. ,. I tiittz berusaha mengembatikan kebersamaan mereka. 
I: Ui4A\ry Uiiry f!_r lry^{JJ\-, ;Il.'ilr, terjadirah apa yane terjadi, sebasaimana 
r

, /A( "?l z / r1 "-'o t1' ?. "t'. diCeritakan OtehAtt6h a..t : :
ti ,: ::, rQil &jit VqV tsj7;tt2):a-a " * -: -'- 

--, .-'. :

i ,*o an:rn*-*rpoio merek,, "lr,ono,on kamu! @ i;3\UiV ffi e;V)* '{{-'
i':r ':':

[]'u.'t t
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Maka mereka berbantah-bantahan tentang uruson

mereka di antara mereka don mereka merahasidkan
percakapan (mereka). (QS. Thaha/20:62)

Mereka terus berusaha mengembalikan
kekuatan barisan mereka yang sudah kocar-kacir

,karena pengaruh dari ucapan atau peringatan yan

disampaikan Musa $Si
Mereka mencoba menghasut yamg lain agar

beranggapan bahwa Musa #S2 seorang penyihir:

'i Kcli J ":+j.ei{) o':iG Lyr}'v

@JIiW,h3+;4epi
Mereka berkata,"Sesungguhnya dua orang ini odalah
benar-benor 1hli sihir yang hendak mengusir kamu

dari negeri kamu deAgan sihirnya dan hendak
melenyapkan kedudukan kamu yang ut0m0. (Q.S.

Thaha/20:63)

Ungkapan para ahli sihir ini, "Mereko hendak
mengusir komu dari ,negeri kamul' sama dengan
perkataan'Fir'aun yang diceritakan pada ayat ke-

59. Argumen para penyihir itu sama dengan apa

yang tel.ah diucapkan Eir'aun dalam membantah
kebenaran yang dibawa oleh Musa ])W . Ada

kemungkinan, mereka memang diajari atasan yang

sama [a[u mereka menjiplak atau secara tidak
sengajaiketuar dari l"isan mereka syubhat yang

sama. Hanya saja, para penyihir menambahkan
syubhat yang [ain yaitu :

don hendak melenyapkan

uto m a. (QS. Tha hal20 :63)

i)t5i'gh6{}
kedudukan kamu yang

Disini terdapat pelajaran penting yaitu ohlul
bathil (para pelaku kesesatan) selatu mengatakan
bahwa ja[an mereka[ah yang pal.ing baik dan

.agama mereka[ah yang pal.ing benar. Belum pernah

ada dalam sejarah,' pelaku kebathitan mengaku
bahwa dia sedang menyeru kepada kebathitan,
termasuk dal.am kisah Musa -$$; versus penyihir
ini. Kemudian perkataan mereka se[anjutkan
diceritakan ol.eh Al.l.6h ffi :

t ;Ai'{6, 6 e,F,'i {'^?';.;r

moka mereka berkzto: maka kumpulkanlah segalo

tipu doyo (sihir) kalian, kemudian datanglah dengan

berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang
pada hari rnil (QS. Tha ha/20:64)

Mereka menyerukan para penyihir yang lain agar

bersatu, bahu membahu menghadapi Musa ),P; .

Kemudian, "coba kita perhatikan penggatan
perkataan mereka, " dan sungguh beruntung orong
yong menong pada hari ini". Artinya, semua penyihir
itu mengiraibahwa mereka akan akan beruntung
dan bisa meraih berbagai kebaikan dengan sihir
mereka, akan tetapi kenyataannya berbeda.

Allih vs berfirman

6\ J, iS tK j etr,g jQu,:s.\j6
Mereka berkata: "Hai Musa (pilihloh), apo.kah kamu
yang meleryparkan (dahulu) atau kamikoh orang yang

m u la - m u Ia m ele m po rkani" (QS. Tha hal20:65)

Menjawa b tantanfan i n i,Al.l.Ah o* meng i Lhamkan

kepada Nabi-Nya agar mempersitahkan mereka

terlebih dahuLu.Ail.6h berfirman :

a A):ii&r:t;iE\t|i6 J ic
@t::v?a

M u s o b e r kata, " S i Ia h ka n ka m u s e ka li a n m e le m p a rka n ".

Mako tibo-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereko,

terboynng kepada Musa seakan-akan io merayap

ce p ot, Ia nta ra n s i h i r m e re ka. (QS. Tha hal2 0 :56)

Maksudnya,Musa dan para hadirin seakan me[ihat
tongkat dan ta[i-ta[i para penyihir itu merayap

seperti ular di sekitar tempat perseteruan itu. lni

menunjukkan bahwa sihir yang mereka praktikkan

da[am pertemuan itu ada[ah sihir tokhyil,dimana para

penonton seakan diberi gambaran sesuatu yang tidak
sgsuai kenyataan. Seakan ular merayap memenuhi

lapangan itu tapi sebenainya tongkat dan ta[i. Akibat
dari pemandangan itu, rasa takut mulai menyetinap
di hati orang yang metihatnya termasuk Musa),)Si.
Al.tAh a,; berfirman :
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Maka Musa meraso takut dalam hatinya

(QS. Thaha/20:67\

Rasa takut seperti ini, dinamakan oleh para

U[ama dengan al-khauf ath thabi'iy, yaitu rasa takut

yang merupakan tabiat setiap manusia, seperti takut

terhadap binatang buas, ular atau musuh. Rasa takut

seperti ini tidak mempengaruhi keimanan seorang

Mukmin.

Kemudian Ail.6h tH berfirman kepada Musa

l)si :

@EVi-t6'y,-;i{G
,. .,4

."jangan takut! Sungguh engkaulah yang unggul

(m e n an g)". (QS. Thaha/20:68)

Jangantah engkau merasa takut dan khawatir

dengan pemandangan yang mereka pertontonkan.

Nabi Musa l,pi bertawakkal kepada ALlah

wj , dengan penuh keimanan. Latu Musa -},P;
melemparkan tongkat yang ada di tangannya sebagai

dipqrintahkan oleh AU.6h urx .

KW *l?;;(, itx &;..c( d\'

ke wujud semula di tangan Nabi Musa }s}
Subh an atlah. kemanakah meng h i [a ngnya ta ti-ta[i dan

tongkat para penyihir itu ? Wallahu a'lam'lni ada[ah

kekuasaan Att6h \H yang menguatkan kebenaran

yang dibawa ol.eh Nabi Musa ))$i
Pada kesempatan ini juga, saya ingin

mengingatkan pada sebuah faidah yang sangat

penting yaitu datam ayat tersebut terdapat dukungan

kepada orang yang pengikuti jatannya para Nabi

dalam mendakwahkan tauhid dan memperingatkan

manusia dari kesyirikan dan perbuatan bathi[ lainnya,

termasuk sihir..Orang yang seperti ini, pasti setatu

mendapatkan pertotongan dariAl.l"Ah w 'lni adatah

janjiAtL6h o* :

'g\ 
cv\; tfr6

u#iiia&q\i

6;",e-6c;;;tt

frJ6L<rJG

Sesungguhnyd Kami menolong rasul-rasul kami dan

orang-orong 4ong beriman dalam kehidupan 'dunio

dan pada hari berdirinyo sdksi-saksi (hori Kiamat).

(QS. Ghafir/40:51)

"rtt35i 
l;r:*k<4

@ .gj t; iai'dir5 /* :,H;,,,',;r;:,;',x::trHiff;r:;#i:{;if"'
Dan lemparkanlah apa yong ada ditangan kananmu,

niscaya ia akan menelon opo yang mereka perbuot'

"sesungguhnya apa yong mereka perbuat itu adaloh

tipu daya tukang sihir (belaka). dan tidak akan

menong tukang sihir itu, dari mana soia ia datang'l

(QS. Thaha/20:69) '
Tongkat yang dil.emparkan oleh Nabi Musa

berubah menjadi ular yang besar dan menelan u[ar-

u[ar hasiL sihir mereka. lni adatah tanda kebesaran

Al.L6h M , yang mana tongkat Nabi Musa -tP;
dapat berubah menjadi ular.dan mampu menelan tali

dan tongkat mil.ik para penyihir yang terlihat oleh

pandangan manusia seolah-otah ularyang hidup' lni

jetas sangat berbeda dengan sihir yang diLakukan

oLeh para penyihir itu, dimana tongkat Nabi Musa

-$$i benar-benar berubah ular dan menelan semua

tati serta tongkat para penyihir itu. Dan sesungguhnya

AtL6h ua Maha kuasa atas sega[a sesuatu. Kemudian

setelah semuanya habis tertelan,tongkat itu kembati

SebagaimanaAtlAh o* memberikan dorongan

dan dukungan kepada Musa -|,)$i dalam kisah di

atas, maka Att6h us juga akan menolong dan

mendukung orang-orang yang menenipuh jatannya
'J -'-"J ---' r t $li

para nabi datam mendakwahkan tauhid dan $li
t:l

memperingatkan manusia dari perbuatan syirik.

o-/. / ." z, €<4
U\ i.*AiJ,'rll JVYjtS TW .ert:ii

e..1( //
$rtYs

Katokanllh, "ini adaloh iolonku, menyeru kepada

Alldh denagn bukti; aku dan orong-oarng yang

m e: n g i kuti ku" (QS. Yusuf/1 2 :108)

Ol.eh karena itu, datam ayat yang lain,

saat menyebutkan kisah yang sama, AtHh

ffi menyebutkan perkataan Nabi Musa yang

menyatakan bahwa sihir yang dibawa oteh para

penyihir itu akan diperl.ihatkan ketidakbenarannya

otehALl.Ah oa .Al.l.dh or, berfirman:
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'fr':,t";+tr4YfulJ6'tffiw et+iv|^i

,3 @ i.u,ri\ k UA{ if ly:W';::::;'^:I';,2:;:", ";;:: 
^{,#n,,,1,!,7,,:;ni):N

ii$ Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata,'Apa @unggung)". (QS.At-Baqarah/2:101)

i$ yang kamu lakukan itu,ltulahyang sihir,Sesungguhnya Dan tel.ah maktum bahwa meninggatkan,

i$ AUA\ akan menampakkan ketidak benarannya" mencampakkan atau menolak al.-Quran adal.ah

N Sesungguhnya NMh tidok akan membiarkan terus sebentuk kekufuran.

iN berlangsungnyo pekeriaon orang-yang membuat 2. Mengikuti'selan,sebagaimana firman-Nya :

|j kerusakon. (QS. Yunus/10:81) E
i$ Berdasarkan ayat ini, bisa disimputkan bahwa -'*1:" 

4f. e i)rr1fiW(,1#f,* .. .{ para penyihir itu adatah orang-orang yang

il$ berbuat kerusakan di bumi Al.l.Ah Ftj dan Al.l.6h Don mereka mengikuti opa yang dibacakan oleh

.,$ Mj tidak memperbaiki perbuatan orang-orang seton-seton pada masa keraiaan Sulaiman".

..$ yang mel.akukan kerusakan. Sebatiknya, Al.l.6h vs (Q5.At-Baqarah/2:102)

,$ akan meno[ong' mendukung dan m-emft^ls: 
Mengikuti setan maksudnya adaLah mengikuti{ kemapanan dan keteguhan kepada oranq-oranq$ "-"'-r-' _-:.-:,_:,'-,',lI::;_,-__;.:;,;_: seruan setan untuk me[akukan berbagai

lt$ yang mel.akukan perbaikan.lniLah salah satu faidah --jffj]r"::;',, :;";
r$ penting dari ayat di atas bagi orangi";;;;; perbuatan syirik' padahal dalam salah satu do'a

,:$ :i menempuh jalannya para nabi. r

li$ ' 1^a- ..2 t6
i: BAGATMANASIHIRTERTAKSANA? .1.. ^^-"^'..^:i::Y'''b)t:t

, 
j At-eur'an teLah menunjukkan bahwa Aku berlindung kepoda-Mu dari seton dan

,,,$ sesunggunnya perbuatan sihir yang dil.akukan ol.eh kesyirikan yang diserukan oleh setan'

lli$ tukang sihir tidak akan bisa terlaksana kecua[i 3. AtHh ffi menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman

i O.ngrn melakukan kekufuran dan kesyirikan ]]S; bersih dari tuduhan yang dil.ontarkan

li$ kepada Al.l.6h w' . Para tukang sihir tidak akan para penyihir yang menyatakan bahwa Nabi

li$ mungkin mampu melakukan sihir dan sihir tidak Sulaiman melakukan sihir.Al.l.dh or,x berfirman :

ii| akan berpengaruh kecuali dengan melakukan dua

r5 tahapan lanskah kekufuran. Langkah pertama,yaitu Q/Ai '"SJS W" ,L1 V5
j mencampakkan al.-Qur'an. O[eh karena itu, setiap

! orrng yang hendak iemasuki dunia sihir, maka dia \t|t{
ltl$ diminta untuk menghinakan a[-Qur'an' ,semakin suhimon tidok kafir tetapi setan-setan itulah
ri$ berani dia menghinakan a[-Qur'an, maka kekuatan . .

.$ sihir akan semakin hebat. ^q ^s^uqLq' yong Wr (QS'At-Baqarah/2:102)

Dengan ini, A[tAh w], .menyatakan bersihnya,.i$ Langkah ke.dua adal.ah mengikuti seruan setan fr,r,r.n dari perbuatan sihir. tni sekat.igus

ii$ 
yang menyerukan kekufuran' menunjukkan bahwa mempel.ajari dan

{ Sebagian ahLi ilmu menyebutkan bahwa mempraktikkan sihir termasuk kbkufuran,

,,{ susunan ayat al-Quran dalam surat at-Baqarah ayat karena ALl.6h W menyatakan bersihnya

i.i 101-105 menunjukkan kekufuran para penyihir Sulaiman -BSi dari sihir dengan firman-Nya,

:i$ terhadap Al.[eh \w yang ditinjau dari tujuh sisi. yang artinya, "sulaiman tidak kafir akan tetapi

,,$ t. Mencampakkan Kitab Al.l.Ah u# ,sebagaimana setan-setan itul.ah yang kafirl'

.$ 
Firman-NYa Firman Al'l'6h Mn

$ .-,'- z . .. 6j\'\j,J'qf( .S'bj'^i,iLri 
lr:.#,_\r${ <$A|'"SJSI (-.^;=tr

i

'L,--****-*ri$**lss{Fss*:rrrfr.fry:q$qfltr*ru*s:iy:frisir!**Firr.iirrlryry.* ,

l:iii.lii l:liil l
rri:r:i'rliri:

!l
{,

$

$,t



.;A\ FAIDAH AYAT

Akhirnya, pembahasan ini kami akhiri

menyebutkan beberapa faidah yang bisa

dari firman Al,tdh v,, '.

tiL; it^i*{;
"Dan tidak akan beruntung seorang penyihir dori

m on 0 p u n i o d atan 9".(QS. Tha hal20 :69).

Kami sebutkan datam bentuk point'point penting

tanpa penjelasan rinci, karena khawatir terlalu [ama.

Faidah-faidah;tersebut adal'ah :

Penyihir itu tidak akan pernah beruntung,

sebagaimana dijelaskan oLeh Atl.6h Mj

PerLu diketahui, kata "al-faldh", sebagaimana

disebutkan oteh para U[ama, ada[ah sebuah

katimat yang maknanya paLing [uas, mencakup

seluruh kebaikan"dunia dan akhirat. Sehingga

denga4 dinafikannya at-fahh dari .penyihir,
berarti .rpenafian semua kebaikan dari para

penyihir. Althirnya, penyihi r hanya akan diti mpa

kesedihan, kesengsaraan dan kerugian di dunia

dan akhirat.

Sihir itu bermacam-macam tidak hanya satu

bentuk, satu aliran atau pun metode. Dalam

ayat ini,Al.l.Ah sa menegaskan bahwa penyihir

itu tidak akan pernah beruntung darimanapun

dia , atau dengan metode apapun juga. Hasit

akhirnya, dia tidak akan beruntung di dunia

maupun di akhirat secara mutlak.

Atteh ws tel.ah memberitahukan bahwa

penyihir tidak akan pernah beruntung, [a[u

bagaimana dengan 'orang yang datan!
kepadanya untuk meminta keberuntungan,

kebaikan atau kemastahatan, bantuan dengan

perbuatan sihirnya ?? Tentu dia Lebih pantas

untuk tidak mendapatkan kebaikan dan

keberuntungan di dunia dan akhirat.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bathil'nya

on-nusyrah yaitu menotak atau mengobati sihir

dengan sihiryang serupa. Datam sebuah hadits

Ras0LuLl.6h M pernah ditanya tentang haI

tersebut, kemudian beliau menjawab :

dengan
dipetik

5.

tetapi seton-setan itulah yang kafi.r, mereka

mengajorkan sihir kepada manusia.

(QS. At- Ba q a r ah/2: 702\

Dalam . ayat ini, Al.LAh M] menyebutkan

kekufuran setan itu diiringi dengan penjelasan

tentang perbuatan setan yang mengajarkan

sihir kepada manusia.

Kisah Harut dan Marut, dua malaikat utusan

Att6h wj untuk menguji manusia' Al'lah vt]

berfirman :

p 6y^i1i4 g- fi c ,6;; \1')

"jr5<fi"d.4
Padahol keduanya tidak mengaiarkan (sihir)

kepadd seseorang sebelum .. mengatakan ,

"sesungguhnya kami honyalah cobaon (bagimu)'

oleh sebab itu ionganlah kafir.

(QS. At- Ba qa r ah /2:102)'

Firman Attah tentang orang-orang yang

mempelajari sihir :

f \r& tA't

*'+:J+$i,e.
dan sungguh mereko sudah tahu, barangsiapa

membeli (menggunakan sihir) itu, niscayo tidak

akan mendapat keuntungan di akhirot".

(QS. Al.- Baqa r ah/2:L02)

Dan orang-orang yang tidak beruntung di akhirat

adal.ah oarang-orang yang kafir terhadap Al'l'6h ta .

Firman ALl.ih o;l :'

'- 
tlz2zi

* e ^r.ia)
\,ttr, 4 Js

./ .t7 ",:J3lv4
b
9./ 6?
,^-; Aljl

4.

Dan jiko mereka beriman dan bertakwa, pahala

dari Alldh pasti lebih baik, sekiranyo mereka tahu.

(QS. Al.- Ba qa r ah/ 2 :103)

lniLah tujuh sisi yang menunjukkan kufurnya

para penyihir.

L.

6.

2.

A \1 Ajc

3,

1'7 i(.
UA-,V

\3( j
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5.

Itu termosuk perbuaton seton.

Jadi melawan atau menangkal sihir dengan
sihir tidak diperboLehkan dalam lslam.
Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk
datang kepada tukang sihir, meskipun hanya
qntuk meminta pengobatan dari sihir yang
menimpanya dengan sihir lainnya. Kesimpulan
ini diambiL berdasarkan ayat tersebut di atas,
yang menyatakan bahwa penyihir tidak akan
pernah beruntung dan tidak mungkin orang
lain mendapatkan kebaikan apapun .darinya,
meskipun hanya sekedar menangkaI sihir
dengan sihir.

Orang yang datang kepada penyihir kendati
tujuannya,adalah untuk mengobati sihir yang
menimpanya, ia tidak akan mendapatkan
kebaikan di dunia dan akhirat. Seba[iknya, dia
akan tertimpa kerugian dan kesengsaraan
yang menimpa penyihir. Karena penyihir, ketika
didatangi oleh seseorang meskipun tujuannya
hanya untuk menangkal atau menghilangkan
sihir yang menimpanya, maka dia tidak akan
bisa mengobatinya. kecuali dengan melakukan
rituaL pendekatan kepada setan.Akibatnya, bisa
jadi orang yang datang hanya merninta bantuan
pengobatan yang ringan, namun akhirnya
terjerumus da[am musibah besar, yaitu kufur
kepada Al.l.6h wJ , syirik serta bergantung
kepada setan.

Ayat ini, jika difahami dengan baik, akan
menguatkan rasa tawakkaI seseorang yang ada

dalam hatinya dan keimanannya kepada ALtAh

Mj , karena At[Ah &t] telah memberitakan
bahwa penyihi r itu tidak akan pernah beruntung.
Juga da[am ayat l.ain :

mereka. Dia akan menguatkan rasa tawakkal
dan keimanan kepada AL[Ah M]. , karena dia
tahu betul bahwa..tidak mungkin ada yang bisa
mencetakakannya,kecua[i dengan ij in dari ALLdh

Mj Maka dengan ayat ini tawakkal seorang
mukmin kepada AtHh akan semakin kuat
karena Al.l.6h adal.ah tempat kemba[i, tempat
bergantung, tempat bertawakkal dan tempat
meminta pertotongan

Bahwasanya" keberuntungan, kebaikan dan
kemenangan itu hanya buat orang-orang yang
beriman, .bukan bagi penyihir. Karena 4[[6h
wj" tetJh. menjelaskan, saat para penyihir
mengatakan dengan penuh percaya diri :

@.fJt'iAie,"'
Dan sungguh beruntung orong yang menzng
pada horirnr. (QS. Thaha/20:64)

Namun; kenyataan berkata Lain,Al.L6h usi tidak
membefikan kemenangan kepada mereka dan
memberikannya kepada Musa ,P; . O[eh
karena itu, A[tAh MJ menegaskan bahwa
penyihir itu tidak akan pernah beruntung
darimanapun dia datang. Penegasan ini diawali
dengan perintah A[[eh w kepada Nabi
Musa }pi untuk melemparkan tongkatnya
sehingga dengan idzin-Nya tongkat berubah
menjadi ular yang menelan ta[i dan tongkat
mil.ik para penyihir yang teLah dikhayatkan
seakan-akan ular-ular yang berjaLan dengan
sebab sihir.

8. Hukum yang telah dijetaskan oLeh Al.L6h M]
tentang para penyihir dalam ayat ini ada[ah

hukum umum yang mencakup seluruh penyihir
di segenap zaman dan waktu, dari dahutu
hingga akhir zaman. Kesimpul.an ini, kita
ambiI berdasarakan metode at-Quran da[am
menjelaskan suatu hukum yang umum. Ya,

memang peristiwa Nabi Musa 21}i initerkait
dengan para penyihir tertentu dan pada zaman

tertentu,tapi perhatikan firman Al.l.3h w; ini:

KW3)WC,ilx,U"ccd\,
@.ri L;:=t1i'di\J-r)

grr,'jl ., Us\A.21
I->l ,',,0,v-

t t//

r^ t,
oirt

Mereka tidok akan dapot mencelakakan seseorang

dengan sihirnya kecuali dengan izin All6h {4"

(QS. At- Ba qa r ah/2 :102)

Dengan demikian, hati seorang mukmin tidak
akan menoteh kepada para ahli sihir juga para
pendukung mereka [antaran takut kepada
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9.

Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan

konznmu, niscayo ia akon menelan apa yang

mereka perbuat."sesungguhnyo apl yang mereka

perbuat itu adolah tipu daya tukang sihir (belaka)'

dan tidak okon menong tukang sihir itu, dari mana

saja ia datong". (QS.Thaha/20:69)

DaLam redaksi ayat ini, ALl.Ah M. tidak
mengatakan, "Mereka tidak akan menangl

Tapi ALl.6h t& berfirman, yang'artinya, "Tidak

akan menang tukong sihir itu dari mano saio dia

datong."

Metode at-Qur'an, jika hendak menetapkan

suatu hukum yang tidak dikhUsuskan untuk

kaum tertentu, yang sedang dibantah

keburukannya, atau dengan kata tain, bersifat

umum mencakup itu dan orang yang memiliki

keburukan yang sama, maka hukum yang

disebutkan itu akan ditetapkan dengan sifat

umum. Sebagaimana dalam ayat ini :

Glc L;:=t1i'Ci\5
dan tidak akan menong peny!hia dari mona pun ia

datang

kala as-sahir datam ayat di atas artinya semua

penyihir, karena atif lam yang ada datam kata

tersebut adalah alif Lam. jinsiyah.

Ayat ini juga menunjukkan pentingnya

mempetajari sirah para Nabi }pZ . Karena

sirah (sejarah perjatanan hidup) mereka sarat

dengan petajaran berharga bagi seorang

MusLim. Juga bisa memperkuat keimanannya,

memperteguh hatinya dan memperkuat

hubungannya dengan A[tdh #4 . Sehingga ia

akan senantiasa bertawakkat, menggantungkan

segala urusannya dan kembatikepadaAttAh w
. Barangsiapa yang membaca dan menela'ah

kisah ini dan kisah lairr yang semisal yang

disebutkan ol.eh Al.l.Ah w" dalam al-Quran,

maka ia akan mendapatkan manfaat yang

banyak.Atl,Ah ua berfirman :

A:'-i\J.t\i7gSe <-,tu
Dan sungguh datam kisah mereka (para nobi)

terdapat petajaran bogi orang-orang yang berakal.

(QS. Yusuf/12:7LL)

10. Dal.am ayat ini terdapat penguat bagi

firman Al.L6h {bt datam ayat yang tain (Ath-

Thataq/55: 3):

:+^'^' ';3 $it t':k;;A
"dan borangsiapa bertawakkal kepado Alldh w; ,

. niscaya AItQh akan mencukupkan (keperluan)nya".

Dan firmanNYl' , ,i.r,& gqffi A
Bukankah:; AIIdh mencukupkan hambaNyo.

(QS. Az-Zu m ar/39:35).

Dal.am kisah di atas, Musa i)4; berhadapan

kel.ompok besar ahli sihir, yang jumLahnya

mendekati angka 30.000, sebagaimana

disebutkan para U[ama ahti tafsir. Mereka

bersatu padu dengan sihir untuk menghadapi

Musa #41 , namun semua tipu daya yang

mereka".',takukan daLam pertarungan itu

dihancurkan ol.eh Atl.Ah Mj: . HasiI akhirnya

adal.ah kekal.ahan dan kerugian menjadi

bagian para penyihir sementara Musa -US,
meraih kemenangan dengan keimanannya

kepada Atl.Ah #5j

PENUTUP

Kita memohon kepada ALl.6h w pemiLik Arsy

yang agung dengan segenap Nama-nama-Nya yang

terindah dan Sifat-sifat-Nya yang tertinggi, semoga

AtHh w. membimbing kita kepada perkataan

yang baik dan amat shal.eh. Dan semoga Al'l'6h Mj

memper,baiki segal.a urusan kita dan semoga A[l'Ah

w tidakmenyerahkan urusan kita kepada diri kita

sendiri, meski sekejaP mata.

Semoga shatawat dan salam senantiasa

terl.impahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu
'aloihiwasollom. fl
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Dari Abu Hurairah gF dari Nabi ffi, beliau be6abda, "sesungguhnya ag(Imo

ini mudah.Tidok oda seorang pun yang mempersulit agoma melainkan dia akan

dikolahkannyo. Maka luruslah dolam beramal, dekatilah (tingkot kesempurnaan), dan

bergembiralah, dan mintaloh peftolongan kepoda AII6b w; pado pagi, sore, don okhir
malam." Pada lafazh tain disebutkan ,i..Berloku sederhanaloh (tidak berlebihon), berloku

sederhanolah, niscoya kalian aikon sampoi (pada tuiuan)."

i ykiG+Jr 
"w- 

j'r, H G))\ LL)

TAKHRU HADITS

Hadits ini shahih.Diriwayatkan ol.eh

* At-BukhAri (no.39 dan 6463),

{. An-NasA-i Nlll/722), .

.f. Al.-Baihaqi (l I l/18).

KOSA KATA HADITS

* 73uJ _iuf"-iv : Yaitu menguatkan.
Maksudnya, tidaklah seseorang mempersulit
diri dalam melaksanakan tugas-tugas
keagamaan dan menjauhi kemudahannya,

melainkan ia akan segera terkalbhkan, artinya
dia tidak akan mampu mela.kukannya dan akan

terputus darinya.

* VrJ,,: Lurrlslah dalam beramal. Maksudnya,

berpegang teguhlah pada kebenaran tanpa

berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Ahli

ba h asa berkata, "Ma kna'.t t 
jj^Ji ada la h bersi ka p

sederhana dalam beramal." 3ttii juga

bermakna benar dalam berkata dan berbuat.
, ot .i, l-f.)v : Dekatilah kesempurnaan. Yaitu, jika

kamu tidak mampu melakukan sesuatu dengan
sempurna, maka lakukanlah hingga mendekati

titik ke-sempurnaan.
t tifi.\ : Bergembiralah. Yakni bergembiralah

dengan pahala amalan yang dilakukan secara

berkesinambungan, meskipun sedikit.
t 6/o/t i-t.x;|I: Menurut bahasa artinya berjalan di

pagi hari. Al-Jau hari berkata, "Kata al-g hadwatu

artinya waktu antara shalat Shubuh hingga

terbit mataharii'
t -,/t ^43) : Melakukan perjalanan setelah

mataharitergelincir. 
,

* '+:"tft,Melakukan perjalanan diakhir malam.
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* '"^21i: Dibaca manshub pada huruf dal.

Ungkapan ini merupakan anjuran, yaitu

anjuran agar kita mengambil perkara yang

pertengahan.'

SYARAH HADITS

Agama itu mudah. Artinya, agama lslam ini

memiliki banyak kemudahan. Atau lslam itu
adalah agama yang mudah bila dibandingkan
dengan agama-agama sebelumnya. Sebab,

Allah Mj telah mengangkat daii umat ini

beban yang dahulu dipikulkan kepada umat-
umat sebelumnya. Sebagai contoh, taubat
umat terdahul.11 adalah dengan mengorbankan
jiwa, sedangkan taubat umat ini cukup

dengan menghentikan perbuatan, bertekad
untuk tidak mengulanginya dan menyesali
perbuatan tersebut.'

lbnul-Munayyir '4W" berkata, "Hadits ini

termasuk salah satu mukjizat Nabi M, . Kita

semua dapat menyaksikan bahwa setiap orang

yang melampaui batas dalam agama, niscaya

dia akan terputus dari amalnya' lni tidak berarti

dilarang mengejar ibadah yang lebih sempurna,

sebab itu termasuk perkara yang terpuji. Namun,

yang dilarang di sini adalah sikap memfokuskan

diri hanya dalam satu nlacam ibadah saja

sehingga mengakibatkan kejemuan, atau

berlebih-lebihan dalam mengerjakan arnalan

sunnah yang pada akhirnya akan mengakibatkan
perkara yang lebih utama terbengkalai, Atau

bahkan sampai mengulur-ulur kewajiban hingga

keluar waktunya. Seperti orang yang shalat

tahajjud semalam suntulc lalu tidur di akhir

malam sehingga ia terluput dari shalat Shubuh

berjama'ah, atau keluar dari waktu yang utama

bagi pelaksanaan shalat 'Shubuh, atau bahkan

sampai terbit matahari sehingga keluar dari batas

akhir waktunyal'3

Alangkah agungnya hadits ini ! Alangkah

2

3

Fat-huLBAil l/94-95), lbnu Hajar al-Asqalani dan Syarh Sunan an-

Naso'i (37/366-368).

Fat-huLBAri (/94\.

Fat-bul Bdri (l/94\"

.t

Sesungguhnya agama ini mudah

,g

luas cakupan maknanya yang meliputi semua

kebaikan, wasiat-wasiat yang bermanfaat, dan

pokok-pokok ajaran yang lengkap. Nabi M
telah meletakkan di awal hadits ini asas yang

agung tersebut. Beliau ffi .bersabd a, "Sungguh,

agama ini mudah." Yditu mudah dan tidak rumit
pada aqidithnya, akhlaknya, amalannya, serta

pada amalan-ainalan yQng harus dikerjakan dan

perkara-perkara yang harus ditinggalkan.

SabdaNabi g :

}iG;I\LL,

Maksudnya bahwa agama yang dibawa oleh

Nabi Muhammad ffi adalah agama yang mudah.

Allah wj berfirman:

z-t??))\ t t,;AiHLjlSAi?,X'iL-j
...AIhh 

^rft'n*aoki 
kemudahan bagi kamu, dan

tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS al-

Baqarah/z:r 8s).

Allah ws- juga berfirman:

(QS al-M6-idah/s:6).

4 Hasan. HR Ahmad (lll/479\, dari al-A-rabiy. lmam al-

Allah

@

v)j berfirman :

'&bq-{ieK*'Jtt6
...dan Dio fidak meniadikan kesukaran untukmu

dalam agamo... (OS al-flaji/zz:z1).

Nabi ffi bersabda:

1t

| #)'&":';- LL,i F)'&": f Lt

Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian odalah

yang paling mudah, sesungguhnya sebaik-baik

agama kalian adalah yang paling mudah.4
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Semua ajaran lslam itu rnudah, baik dalam

masalah aqidah, ibadah, akhlaK mu'dmalah, dan
lai n nya. Ka rena dasar aq i d ah y ang kem ba I i kepada

iman kepada Al16h, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab;Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan taqdir
yang baik maupun buruk, merupakan aqidah
yang benar. Aqidah yang dapat menenteramkan
hati, mengantar orang yang meyakininya menuju
tujuan yang paling mulia dan tuntutan yang

paling utama.

Sementara akhlak-akhlaknya dan amalan-

amalannya merupakan akhlak yang paling

sempurna dan amalan terbaik. Dengannya

kebaikan agama, dunia dan akhirat, bisa diraih.

Dan jika luput, maka luputlah kebaikan itu
semuanya. 

'semuanya mudah dan sederhana.

Setiap mukallaf (orang yang dibebani perintah

syari'at-een!) akan merasa bahwa dia mampu
melakukan hal itu tanpa ada kesulitan yang

melampaui kemampuannya.

Syariat lslam juga mudah, misalnya shalat

lima waktu. Shalat itu, terulang-ulang sehari

semalam sebanyak lima kali pada waktu-
waktu yang cocok dan sesuai. Kemudahan

ini, disempurnakan lagi oleh Dzat Yang Maha

Lembut lagi Maha Mengetahui yaitu Allah w"

dengan mewajibkan shalat berjamp'ah bagi

laki-laki. Karena berkumpul dalam melaksanakan

suatu ibadah termasuk penyemangat dan bisa

mendatangkan kemudahan. Ditambah lagi, Allah

wj. telah menetapkan berbagai ganjaran bagi
yang melakukannya seperti kebaikan agama,

keshalihan iman, serta pahala dan ganjaran dari

Alldh ws. Oleh karena itu, seorang Mukmin harus

bersyukur dan memuji Allah w karena telah
mewajibkan shalat atas hamba-Nya.

. Allah tq berfirman:

;qf:ti'{W6'z$1i$r''1t$iWu:s
Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat

Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Rawi-rawinya

shahlb!(Majma'uz Zawd'id, l/61). Al-Hafizh lbnu Hajar berkata,

"Dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang shablb! Gat-hul-
Bdri,V94\.

dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (QS al-

Baqarah/z:+l).

Syariat zakat juga mudah dan ringan. Karena

zakat tidak diwajibkan atas orang miskin yang

tidak memiliki harta yang mencapai iishab.Takat
hanya diwajibkan atas orang-orang kaya (bila

sudah mencbpai nishab dan hau[). Sebagaimana

sabda Nabi ffi kepada Mu'adz bin Jabal €!", :

o;7, . o ol/ 4..t o/
$r-e W 0.j ri

k;* t'!,j|;4,v1"ub'i
... Maka sampaikanlah kepada mereko bahwa

Nhh wfr mewajibkan kepada mereka zakatyang
diambil dari orang-orang kaya di antara mereka

untuk diberikan kepadg orang-orang fakir... 5

Di antara tujuan zakat adalah untuk
menyemg$rnakan agama dan keislaman

orang-orang '' yang mengeluarkan zakat,

mengembangkan harta dan akhlak mereka,

menolak kerusakan dari mereka dan harta

benda mereka, membersihkan mereka dari

kejelekan-kejelekan, menyantuni orang-orang
yang membutuhkan, dan mewujudkan maslahat-

maslahat mereka secara menyeluruh. Di samping

itu juga, harta yanj dikeluarkan untuk zakat

itu hanya sebagian kecil atau nominalnya kecil

bila dibandingkan dengan harta dan rizki yang

diberikan All6h b& untuk mereka.

Allah M berfirman:

ryUx|"&'"36SiL"bL7*
Ambillah zakat dori harta mereka, guna

mtembersihkan dan menyucikan mereka, dan

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteramon jiwa bogi mereka.

Alhh vj Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
(QS at-Taubah/g:rol).

5 Shahih. HR al-Bukh6ri (no.4347) dan Muslim (no. 19 (29), at-

Tirmidzi (no.625), Abu Dawud (no. 1584), dan an-Nasa'i (V/55).

t da o oiz
{ul ,)1 F}u. i

,y' V 
";fiJ 

"JW'i33 i['A "c i
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p Aiti(, $t,!.' a'4j
Afah w juga berfirman: .

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat

yang kamu maksudkan untuk memperoleh

keridaan Alhh, maka itulah orang-orang yang

mel i patg a n d a ka n (pah al anya). (QS a r-R0 m/g o:l g)'

Puasa juga ringan, karena yang diwajibkan

hanya satu bulan dalam setahun. Kaum Muslim

melakukannya secara bersama-sama. All6h M
berfirman: -a

iq\H!;,.sWrA$iW'tiE-#"+uoji'eag
Wahai orang-orang yang beriman, diwaiibkan

atas kamu berpuosa sebagaimana diwaiibkan otas

orang sebglum kamu agor kamu bertakwa. (QS al-

Baqarah/z:r 8l).

Saat berpuasa, mereka meninggalkan

syahwat-syahwat mereka -seperti makan,

minum, bersetubuh- pda siang hari, dan

sebagai gantinya, All6h ffi memberikan

anugerah dengan menyempurnakan agama dan

keimanannya, memberikannya pahala yang besar

dan berbagai kebaikan lainnya yang merupakan

buah daripuasa. Dan ini semuanya menjadisebab

tercapainya derajat takwa.

Juga haji, sungguh Alleh M tidak
mewajibkannya kecualiatas orang yang mampu,

dan itu pun hanya sekali seumur hidup. Alldh M
berfirman

tyg,t -#ao(tt&A:,.

........Dan (di antaro) kewaiiban manusia terhadap

Nhh M adalah melaksanakan ibadah haii ke

Boitullah, yaitu bagi orong-orang yang mampu

\K

@
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m'engadakan perjalanan ke sana... (QS Ali

'lmrilnh:gl).

Barangsiapa ingin menambah, maka itu

hanyalah sunnah. Ras0lulldh M pernah ditanya

oleh al-Aqra'bin Hibis #' tentang berapa kali

haji harus ditunaikan, apakah harus setiap tahun
ataukah hanya cukup sekali seumur hidup?

Maka beliau ffi menjawab:

+ ii .- .)( 21.. o .7 X., 1z f,62 i.9 .-br J49 rt-) ..;co oJrtJ o-f 
L)1L/

,:{

Haji itu (wajibnya) satu kali, barangsiapa yang

ingih menamboh, maka itu sunnah.6

Di dalam pelaksanaan ibadah haji itu terdapat

manfaat yang sangat banyak, baik marlfaat

duniawi maupun manfaat ukhrawi. All6h ffi'
berfirman:

..."9 e'b11^4
Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat

bagi mereka... (QS al-Hajj/zz:28). Yakni, manfaat

darisegi keagamaan dan keduniaan.

Begitu pula syariat-syariat lslam lainnya.

Semuanya sangat mudah. AllAh ue berfirman:

""51hLi{3$i?,{i'\Li
... Alhh w menghendaki kemudahonbagi kamu,

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu........
(QS al-Baqarah/z:r 8s).

Meski sudalr mudah" bila seorang hamba

mendapatkan halangan berupa sakit, safar, atau

yang' lainnya, maka diberikan lagi sejumlah

kemudahan lainnya, berupa pengguguran

sebagian kewajiban atau sebagian sifat serta

bentuknya, sebagaimana yang sudah diketahui

bersama. Misalnya, shalat bagiorang yang sedang

sakit. Jika tidak bisa berdiri, maka dilaksanakan

6 Shohlb, HR Abu Dawud (no. 1721), al-Hakim (ll/441l,, an-

Nasa'i (V1111), dan lbnu Majah (no' 2886), dan Ahmad (l/352).

Lafazh ini milik Abu Dawud. Hadits ini dishablhkan oleh Syaikh

al-AlbAnl dalam Shohhsunan Abi Dawud (Y/405' no' 1514).



dengan cara duduk; Jika tidakbisa duduk, maka
dengan berbaring.

Kemudian, jika seorang hamba
mehperhatikan amal-amal yang disyariatkan
kepadanya dalam sehari semalam, baik yang

wajib maupun sunnah, seperti shalat, puasa,

sedekah, dan lain sebagainya, lalu dia ingin
mengikuti Ras0lull6h, Muhammad ffi , dalam
pelaksanaannya, maka dia akan dapati semua

amalan itu mudah, tidak berat serta tidak
menghalanginya dari usaha untuk mewujudkan
kemaslahatan dunianya. Bahkan sangat
memungkinkan baginya untuk rnenunaikan
semua hak-hgk, seperti hak Allah, hak jiwanya,

hak keluarga dan hak sahabat dan hak-hak orang
yang berkenaan dengan dirinya. Semua itu bisa

dilakukan dengan ringan dan mudah.

SibdaNabi ffi: .'

"i7iti;f ,j:Jr lS j j',4' , v'- -' QrJ

Tidak ada seorang pun yang mempersulit
agama melainkan akan dikalahkannya

Yakni barangsiapa mempersulit dirinya, tidak
merasa cukup dengan apa yang dilakukan oleh
Nabi {$ , dan tidak pula merasa cukup dengan
pengajaran beliau ffi , bahkan berlebihan atau
ekstrim dalam beragama, maka sungguh agama
akan mengalahkannya. Sehingga, akhirnya ia

tidak berdaya, berhenti, lelah, dan akhirnya ia
meninggalkannya. Nabi ;{$ bersabda:

G+Jt rii'3Li * ty,tVt; t3",t; ;:<"5
'lk' o ., '

tetap memegang teguh
(sederhana), hendaklah

,tU$t3":ttW dV$t3":6W

Hendaklah kalian
petunjuk yang lurus
kalian tetap memegang teguh petunjuk yang lurus
(sederhana), hendaklah kalian tetap memegang
teguh petunjuk yang lurus (sederhana), sebab

barang siapa yang mempersulit diri dalam (urusan)

agama ini, maka agamo akan mengalohkannya (io

ako n m en e m u ka n kes u I ito n).?

SabdaNabi ffi i

J!ztJ J.-. J J

Maka luruslah dalam beramal, dekatilah
(tingkat kesempurnsdn), don bergembirolah

Yakni Nabi @ mewasiatkan agar menempuh
jalan lurus atau benar dan mendekatkan diri
(menuju tinlkat kesempurnaan), menguatkan
jiwa dengan kabar gembira dan kebaikan
serta tidak putus asa. At-tasdid (berlaku lurus)

maksudnya mengucapkan perkataan yang

benar, melakukan perbuatan yang benar serta

menempuh jalan yang lurus. Jadi, dia harus benar
dalam semua perkataan dan perbuatan ditinjau
dari semqa sisi. Apabila tidak bisa benar dari
semua sisinl+ra.[a hendaklah ia bertakwa kepada
Alldh w semaksimalmungkin danterus berusaha
menyempurnakannya. Dan barangsiapa tidak
mampu melakukan amal kebaikan seluruhnya,
maka hendaklah dia mengerjakan ar,tralan yang

dia mampu.

SabdaNabi ffi:

+ht'el U t f t'yt'r t:t A\t fr;,,r u

Dan mintalah pertolongan kepada All6h M
pada pagi, sore, dan pada akhir molam

'Yakni ketiga waktu ini adalah waktu
yang paling nyaman bagi para musafir untuk
melakukan perjalanan duniawi. Sebagaimana
tiga waktu itu sangat nyaman untuk melakukan
perjalan duniawi, tiga waktu itu juga sangat
nyaman dan tepat untuk melakukan perjalanan

ukhrawi, untuk menempuh as-shirdtul mustaqim
atau berjalan menuju Allah wJ .Saatseseorang
mendorong dirinya dan menyibukkannya
dengan kebaikan dan amal-amal shalih
dengan ikhlas dan ittiba', serta sesuai dengan

7 Shahlh. HR Ahmad (lY/422 dan V/350), al-Hakim (l/312), dan
lainnya dari Sahabat Buraidah al-Aslami.
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waktunya -yakni, awal siang, akhir siang, sedikit

dari waktu malam, khususnya di akhir malam,

niscaya dia akan meraih kebaikan yang sempurna.

Dia akan dapat meraih kebahagiaan, kesuksesan,

keberuntungan, serta keselamatan dengan

nyaman dan tenteram, tanpa menyampingkan

keinginan-keinginan duniawi.

lni termasuk bukti terbesar Yang

menunjukkan kasih sayang All6h Mj yang

sangat luas terhadap para. hamba-Nya dengan

sebab agama lslam ini yang merupakan

sumber kebahagiaan abadi. Karena Allah

telah menetapkannya buat para hamba-Nya,

menjelaskannya melalui lisan para Rasul-

Nya, menjadikannya mudah dan gampang,

memudahkannya dari segala sisi, mengasihani

orang-orang yang beramal, dan memelihara

mereka dari semua hambatan dan penghdlang.

Allah w mengutus Rasul-Nya sebagai rahmat,

Allah M berfirman:

@ 64riltlt;:-'JYA'XSW
Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad)

melainkan untuk (meniadi) rahmat bagi seluruh

alam. (QS al-An biy6'/zt ;t o7).

SabdaNabi ffi:

t:;i$ ;-,.At :,-,';.)tr ...

.,. berlaku sederhanalah (tidak berlebihan),

berlaku sederhanalah, niscoya engkau akan

sampai

Yakni barangsiapa mengamalkan agama ini

dengan berlebihan, dan tidak proporsional, maka

dia akan menyesal dan mundur. Oleh karena itu,

Nabi M memerintahkan dan menganjurkan

agar berlaku sederhana.

Kita berusaha melaksanakan syariqt lslam

yang mudah ini dengan sederhana, tidak

berlebih-lebihan, sesuai'dengan syariat lslam.

Allah e*. berfirman:

@.., "#(^'if \$fr

Maka bertakwalah kalian kepoda Alldh w&

menurut kesanggupan kalian... (QS at-

TaghAbun/6+:t6\.

Begitu pula sabda Nabi {$ :

'Wtv"etf6,:\EAtSy
Dan apabila aku perintahkan kamu dengan suatu

perintah makg lakukanlah apayang kamu mampu.s

Dan sabda Nabi ffi Pada hadits lain:

t;i#$SUf,.J '9p3it\i6
Permudahlah dan iangan persulit, berikantoh kabar

gembira dan iangan membuat orang lari.e '

Alasan{mam al-Bukhdri'+il5 mencantumkan

hadits ini (agama tslam itu mudah\ setelah hadits-

hadits yang dicantumkan sebelumnya sangat

jelas. Sebab hadits ini berisi anjuran untuk

mengerjakan shalat tahaiiud, puasa, dan jihad.

Rasul0ll6h M, ingin menjelaskan bahwa yang

paling utama adalah tidak memaksakan diri,

karena akibatnya akan lemah, sehingga tidak

mampu melanjutkan amal ibadah itu. Maka,

hendaknya seseorang beramal semampunya dan

mengikuti tahapan yang ada, supaya amalnya

berkesinambungan dan tidak terputus di tengah
jalan.'o

Maka dari penjelasan di atas, dapat diambil
beberapa kaidah:

r p$t*3,yY;"4b^t#i
Kemudahan yong mencakup semua syariaft

lslam secara umum.

8 Shahih.HRal-BukhAri (no.7288)danMuslim (no. 1337),dariAbu

Hurairah.

9 Shabih. HR al-BukhAri (no.69,6125) dan Muslim (no' 1734 (8))'

dan lainnya, dari Anas bin Melik.

!0 Fathul-Bdri(l/9s1.
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qpis'#t(J|i;idt
Kesulitan mendatangkan kemudahan

kesuliton itu mendera.

5. Amalyang dicintaioleh All6h ws adalahyang
kontinyu meskipun sedikit.

Sederhana dalam beribadah dan tidak
berlebih-lebihan akan: rn€hgantarkan
kepada keridhaan A116h Mi dan mendorong
pelakunya untukterus beribadah kepada-Nya.

Perhatian , tentang waktu-waktu untuk
beramal, karena wiiktu pagi, sore, dan akhir
malam merupakdn waktu yang paling utama
bagi para mu3afir. Dan waktu-waktu iniadalah
waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan
amalshaliH.

Pada hakikatnya, dunia adalah tempat
persinggahan dan;jalan menuju akhirat. Maka

Nabi W memperingatkan ummatnya agar
mereka menggunakan dengan sebaik-baiknya
waktu-waktu luang dan kosong mereka.

9. Disunnafrkannya mengambil keripganan
dalam prari'at pada waktunya, karena

mengambil "sesuatu yang berat pada saat

diberikan keringanbn merupakan pebuatan
yang beriebihan.

ro.Hadits ini sebagai mukjizat Ras0lulldhffi.
Kita menyaksikan bahwa setiap orang
yang melampaui batas dalam agama, pasti

akan terputus amalnya dan tidak sanggup
melakukannya.H

Maraji':
t. Al.Quidnul-Karim.
z, Kutubus-Sittah.

z. Fathul Bqri,lbnu Hajar al-Asqalani, Cet. Ddrul-
Fikr.

q. FathulBdr) lbnu Rajab al-Hanbali.

s. Musnad lmam Ahmad bin Hanbal.

6. Syarh Sunan an-Nasa' i, tahqiqMuhammad bin
Syaikh al-Allamah Ali bin Adam bin Musa al-

Atyubial-Wallawi, Cet. ke-2, DAr Aal-Barum.

7. Bahjatu Qulibil-Abrdr.
8. Syarh Riyddhish-5hdlih.in.
g. Bahjatun-N1zhirin.

saat ,

s pitr'-,ru qtiu fV$ff ttt
Apabita aku perintahkan kamu sudtu perkara,

maka I aku ka n la h sema mpu mu.

i**s,X...'tt PI L*
oi ?

),eir e +';It,-,t'iit,//
Menyemangati orang-orang beramal, memberi
kabor gempira bagi mereka dengan kebaikan
dan pahalayang disiapkan atas amal-amal.

',r\\ jL) ;(rt'u ;,it# ;iqEtU It
ruwSszuS*ax:;t

Wasiat tengkap tentang cara berjalan menuju
Alhh Mi yang bisa menggontikan segdla

sesuatu namun tidak bisa digantikan oleh

apapun."

FAWA.ID

r. lslam adalah agama yang penuh kemudahan
dan berusaha menghilangkan segala bentuk
kesulitan.

z. Anjuran untuk lemah lembut dan sederhana
dalam beramal.

3. Meninggalkan sikap memberatkan diridalam
beramal, karena All6h ffi telah mewajibkan
perkara-perkara ketaatan pada waktu-waktu
tersendiri, sebagai bentuk kemudahan dan
rahmat dari-Nya.

4. Setiap orang yang berlebihan dalam agama
akan terhenti di tengah jalan, karena

berlebihan akan mengakibatkan kejenuhan
dan kebosanan.

t7 Bahjotu Qulibil-Abrdr (hlm. 1 66-17o), karya SyaikhAbdurrahmAn
bin Nashir as-Sa'di.

7.

Ao''ltr
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Disusun oleh : Ustadz Dr. Ali Musrisemian Putra, MA';+A;{

l\ara pembaca yang dirahmati ALl'Ah #5t !

lJS"toqa kita senantiasa diberi taufiq oteh

I nttan untuk mempetari dan mengamalkan

agama yang kita cintai ini. Shal.awat dan salam kita

ucapkan untuk Nabi yang pating mulia, yaitu Nabi

kita Muhamrnbt g ,termasuk untuk ketuarga dan

para Sahabat betiau, serta orang-orang yang setia

mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman.

Para pembaca yang budiman! Berikut ini kita

akan membahas tentang topik ilmu pqrdukunan

dalam tinjauan lslam. Sisi-sisi pembahasan

me[iputi:
* Hakikat dukun dan Perdukunan.
{. Perdukunan dahulu dan sekarang'
.f. Hukum pedukunan datam lslam.
.i. Cara menangkal perdukunan.

HaL yang melatarbe[akangi pembahasan ini

antara lain adaLah:

Pgrtama, sebagian kaum Mustimin banyak

terjebak dengan perdukunan, baik yang sakit

maupun yang sehat,yang miskin maupun yang kaya,

yang sukses maupun yang gaga[,orang berpangkat

maupun orang biasa, pejabat maupun rakyat jel'ata.

Keidua, tersebarnya perdukunan berkedok

lstami, yang menambah persoatan ini semakin

runyam di tengah masyarakat. Betapa banyak orang

tertipu dengan secarik surban yang bertonggok di

kepal.a sang dukun, kemudian ditambah tasbih yang

meLingkat di Leher'atau yang datam genggaman

tangbn. Sekedar bermodalkan surban dan tasbih,

sang dukun menjadi kepercayaan sebagian

masyarakat yang kurang ilmu dan irnan.

Ketiga, sangat sedikit kaum Muslimin yang

mengetahui sotusi cara menangkal perdukunan,

al.ih-al.ih mereka metawan perdukunan dengan

perdukunan pul.a. Maka da[am bahasan ini

rl

kita mencoba memberikan solusi syar'i dal'am

menangkat perdukunan tersebut.
.l

HAKIKAT DUKUN DAN PERDUKUNAN

Ada beberapa istil.ah yang memiLiki konotasi

dengan perdukunan. Terkadang istil.ah tersebut

dipakai untuk makna yang sama, namun sering kati

dipakai datam makna berbeda. lstilah tersebut ialah:

kd h i n (dukun),' a r r df (p eI amaL), r a m m al (tu ka n g te n u n 9),

munajjim (ah[i nujum),srihrr (ahLi sihir) dan hipnotis.

Pemataian'istitah tersebut da[am makna yang

sama tantaran kesamannya dalam beberapa ha[.

Peftama, dari sisi pengakuan mengetahui hal'-

hal. .yang ghaib. Kedua, dalam sisi penerimaan

info tentang' hat yang thaib tersebut dengan

mempergunakan bantuan setan atau Jin.

Adapun peng.unaannya untuk makna yang

berbeda, haL ini Lebih ditentukan oleh asat ka[imat

tersebut secara etimoLogi, serta proses dan cara

yang digunakan ol'eh si pelaku dalam praktek

perdukunannya. Misalnya ada dengan cara mantra-

mantra,atau dengan cara memakai atat bantu seperti

huruf-huruf abjadiyah, melihat garis-garis yang ada

pada tel.apak tangan, atau peredaran bintang, atau

menu[is ddngan tongkat di pasir, dan sebagainya.

Ada dua kal.imat yang sangat dekat mak'nanya

dari istil.ah-istil.ah yang sebutkan di atas, yaitu:"

kdhin (dukun) dan 'arrdf (peramaL). Berikut ini

beberapa penjel.asan utama tentang makna dua

ka[imat tersebut.

Pertama,makna kdhin.

Syaikh Shetih Fauzan hafizhdhullah

menjelaskan,r kdhin (dukun) adalah orang yang

mengaku mengetahui tentang hal'-haL ghaib pada

As-Sunnah Edisi 05/Thn
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masa yang akan datang dengan tara melalui setan
(Jin).Yaitu setan (Jin) tersebut memberitakan sesuatu
yang tidak diketahui oleh manusia. Karena setan
bisa dapat mengetahui sesuatu yang susah untuk
diketahui manusia. Setan (Jin) ini. memberitahu
manusia dengan imbalan atau syarat manusia
itu mau tunduk kepadanya. Sehingga manusia
me[akukan hat-haL kesyirikan dan kekufuran kepada

ALLA\ w. . Mereka berusaha mendekatkan diri
kepada setan (Jin) tersebut.Apabil.a manusia sudah
mau tunduk kepada setan (Jin) sesuai permintaan
mereka, maka setan akan membantu mereka untuk
mengetahui haL-hal. yang ghaib.

Kemudian Syaikh Shatih Fauzan menyebutkan
pendapat [ain'*"tentang arti dari kdhin'(dukun),
ada[ah orang yang mengaku mengetahui apa
yang tersembunyi da[am hati. PadahaI tidak
ada yang mengetahui apa yang ada datam hati
seseorang kecuaLi ALl.Ah Mj , aka,n tetapi setan
bisa mengetahui perkataan hati seseorang mela[ui
bisikan-bisikan yang dilakukan setan kepadanya.
Karena setan berjalan dalam diri manusia seperti
menga[irnya darah da[am tubuh manusia. Maka

setan dapat mengetahui tentang seseorang hal
yang tidak bisa diketahui oleh orang [ain.2

Kedua, makna'arrdJ.

Adapun arli 'arrdf (peramal.) menurut lmam
Baghawi 'ffi , adatah orang yang mengaku
mengetahui peristiwa dengan cara-cara tertentu
untuk mengetahui tempat barang yang dicuri,
tempat barang yang hitang dan semisalnya.3

Sedangkan menurut Syai khul.-lsl.am I bnu Taimiyah,
'arrdf (peramat) adal.ah nama untuk dukun, ahli
nujum dan rommal (tukang tenung).4

Syaikh ShAtih Fauzan menje[askan perkara

orang yang mengaku mengetahui peristiwa dengan
cara-cara tertentu untuk mengetahui barang yang
dicuri, tempat barang hil.ang 

-dan 
semisalnya

m€lalui setan (jin). Setan memang memungkinkan
untuk melakukan hal tersebut. Pada zhahirnya
sang peramaI akan terlihat melakukan sesuatu
yang biasa menurut banyak orang, akan tetapi itu
hanya sebagai kedok betaka. Pada hakikatnya ia

2

3

4

tbid.

Lihat Syarah as-Sunnah, 12/182.
Lihat a I- FoftwA a L- Ku b rd, 7/63.

bekerjasama .dengan setan. Kalau tidak, darimana
ia dapat megetahui tentang dimana tempat benda
yang dicuri atau benda yang hitang? Kalau .bukan

dengan cara bekerjasama dengan setan (Jin).

Berikutnya Syaikh Shatih Fauzan menyebutkan
pendapat lain tentang arti 'arrdf (peramat), bahwa
artinya sama, dengan kdhin (dukun). Karena
keduanya sama-sama mengaku mengetahui
perkara-perkara ghaib mela[ui perantara setan (Jin).

Keduanya sama-iama merupakan anak buah setan.
Wa[aupun berbeda dari segi nama, namun memiliki
arti dan profeSi sama, yaitu sama-sama mengiku
mengetahui haL-hal. yang ghaib.5

Kesimpulan

Syaikh Shetih Atu Syaikh berusaha
menyimputkan pandangan ulama tentang makna
kd h i n dan'o rrdf sebagai mana beri kut.

Pendapa\. pertama, kdhin adaLah orang yang
mengaku niengetahui perkara ghaib yang akan
datang berkerjasama dengan setan. Dan 'orrdf

adal.ah orang yang mengaku mengetahui perkara
ghaib yang tersembunyi dan tidak'terlihat o[eh
manusia juga berkerjasama dengan setan.

Pendapat kedia, kdhin Lebih bersifat umum,
sedangkan 'orrdf lebih bersifat khusus. Krihin termasuk
dida[amnya ada[ah setiap orang yang mengaku
mengetahui perkara ghaib yang akan datang maupun
yang tetah ber[a[u yang tidak diketahui oteh manusia.
Juga termasuk didalamnya adalah ah[i nujum dan
semacamnya. Seperti tukang tenung, mengundi
nasib meta[ui huruf abjadiyah, me[atui biji-biji tasbih,
melalui mengukir di pasir dan sebagainya. Dan

bahkan sebagian ulama kontemporer mengatakan

bahwa il.mu hipnotis termasuk di dal.amnya.6

CARA JIN MENDAPATKAN BERITA GHAIB DAN

BEKERJA SAMA DENGAN DUKUN

Terjalinnya kerja sama antara jin dan dukun
tentu memil.iki konsekwensi dan komitmen yang

mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Di antara
bentuk komitmen dan konsekwensi tersebut, sang
dukun harus menuruti persyaratan yang diminta

5 rbid.

6 Lihat Syarah Thahdwiyah,To3.
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ol.eh Jin. Setel.ah hat itu dil.akuka'n sang dukun maka

kemudian jin membantu sang dukun dalam praktek

profesinya sebagai dukun. Biasanya persyaratan itu

tidak rumit, cukup melakukan satah satu bentuk

kesyirikan atau kekufuran saja,meskipun sang dukun

tetap melakukan amalan ibadah yang zhahir seperti

shalat, puasa dan Lain sebagainya. Kadang kata yang

menjadi persyaratan itu melakukan ibadah yang

menyeLisihi Sunnah Ras0l'ul'l'Ah ffi .Sehin99a dengan

demikian,tanpa disadari sang dukun terjebak da[am

sebuah dosa yang selatu di[akukan datam hidupnya'

Dia tidak menyadari itu sebagai sebuah dosa dan

kesalahan. Yang tebih populer dalam istilah ulama,

yaitu amal.an-ama[an bid'ah.

Ketika t6tah terjal.in kerjasama yang erat,

maka jin berupaya membantu sang dukun datam

mengetahui berita-berita ghaib. Bagaimana cara

jin mendapatkan berita-berita ghaib tersebut?

Jawabannya terdapat pada hadits'berikut ini:

;,.r--rr o-.'l f
ti!)) :Jti

..3*l,;st

I tig
ao
4F { rju ';<J iv 6v $v

-:3t
-oz '-o i t 4,, 11j35e.oP4

1"..' ., ,.7..1
.-r1 )!J tpF Ilb,
'?r# #iLW#'etAt& ^*,v1

)q e,#:" jt 1# 6 iLFit wi|"

o1 #+E r !5J\!5 V6lt J -z6l
w+#K$_oI #6lrt\i.3;w"

#

n'e'e attatab.Swktrk-v

, ,lr*lt si-, '(('.\i1)l

Dari Abu Hurairah .W , bahwa Nabi ffi bersabda:

Apabila AlI6h memutuskan sebuah perintoh di longit"

para malaikat nenundukkan sayap-soyap mereka dengan

, penuh takut, bagaikan suaro rontai yong ditarik di atos

batu putih. Apabila tetoh hilong roso tokut dari hoti

mereko, mereka l;ertonya: Apa Wng dil<atalalan oleh
' Tuhan lalianT Jibrit meniavtab:'Tentang l<ebmaran dan

ta MahaTingfr fugi Maha Bemf. t-atu paro pencuri berita

' tangit (setan) mendengarnya. Mereka para pencuri berito

Iangit tersebut seperti ini, sebahagian mereka"di otas

sebagioi yong loin -Sufl7an (rawi hadis) mencontohkan

denqan jari-jarinya- m ako yang pali ng di atos mendengar

sebuoh kalimat lalu membisikonnya kepada yong di
' bowahnya, kemudian selaniutnya io membisikan lagi

kepado yang di btawohnyo dan begitu seterusnw sampai

ia membiiikannyo kepada tukang sihir othu dukun'

Kadang-kafrifia disambar oleh bintang berapi sebelum

' menyompaikannya atau ia telah menyampaikonnyo

sebelum ia disambar oleh bintang berapi. Mala setan

mencampur berita tercebut dengan seratus kebohongan'

Maka dikotakan orang: bukan ia telah berkato kepada

kita podo hari ini dan ini... moka io dipercaya karena satu

kolimatyang pernah io dengon langittersebut!

Dalam hadits di atas ada berapa point yang

dapat kita jelaskan.

Pertamo, daLam hadits tersebut diterangkan

bagaimana proses jin daLam mencari berita-berita

ghaib. Yaitu dengan bertengger satu di atas yang

Lainnya seperti pertunjukkan orang memanjat

pinang atpu seperti seni ol'ah raga yang di[akukan

di sekoLah-sekol.ah.Yaitu dengan cara [ima orang di

bawah, LaLu pada tingkat kedua naik empat orang,

kemudian pada tingkat berikut tiga orang, dan

begitu seterusnya.

Kedua, berita ghaib yang mereka dapatkan

itu berasat dari perkataan ALtdh w kepada para

mal,aikat untuk melakukan tugas tertentu, [a[u para 'o

mataikat saling berkomunikasi antara satu dengan

yang Lainnya. Mel.aLui percakapan ma[aikat tersebut,

jin mdncuri dengar dan menyampaikannya kepada

mitranya dari ka[angan dukun.
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7 HR at-Bukhdri, 4/1804 (4522).
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Diriwayatkan o[eh Aisyah, saat para sahabat
bertanya kepada Ras0tul.L6h M tentang dukun.
Jawab beliau ffi : "Tidak perlu percaya," latu sahabat
bertanya lagi:"Wahai, Rashlulldh ffi . Sesungguhnya
merekd kadang-kodong memberitahu kita sesuatu
yang benar terbukti?" Jawab Ras0l.ul.L6h M, : "ltu
adalah sebuah kalimat yang benar yang dicuri oleh
Jin, lalu io bisikkan ke telinga pembantunya (dukun),

kemudian ia campur dengan serotus kebohongan".s

Dalam lafazh yang lain berbunyi:

)\\i;'r441 W e.c'r
iS ecrt ei* *Su;t'at ix M
Sjs rr&tq,e fit $fr +tal
s(3ir iL *.# 1,:-:;3 'r;3t

Ketiga, para jin tidak senantiasa dapat mencuri
berita langit tersebut karena Al.l.6h W menjadikan
sebagian bintang untuk melempar mereka yang

berusaha mencuri dengar berita langit tersebut.

Keempat,jika jin setamat dari Lemparan bintang
yang berapi, barulah mereka berhasil mencuri
satu kalimat dari berita langit. Artinya, jin tidak
mengetahui secara detail atau seutuhnya tentang
berita [angit tersebut. La[u berita tersebut mereka
campur dengan seratus kedustaan.

Kelima,sebab adanya manusia yang mempercaya i

dukun adalah gara-gara tidak melihat kebohongan
jin dan hanya mengingat satu ka[imat yang terdapat
seratus kebohongan. Lalu ka[imat yang satu tersebut
diekspos kemanb-mana, namun tidak mengekspos
kebohongannya yang begitu banyak.

Dalam hadits yang lain Ras0LuLl.Ah M,
menjelaskan :

;jrt

6ti+'ug..s uVW r;.K
Dari Aisyah, bphwa ia mendengar Ras0tuLtAh ffi
bersabda: "Sesungguhnya malaikat turun ke owon,

mereka menceritakan tentong urusnn yang tetah
diputuskon AUA\ di langit. Kemudian setan-setan
mencuri dengar lalu mereka mendengor uruson

tersebut, setelah itu mereka sampaikon kepada paro
dukun. Mereka rnencampurinya dengon seratas
kebohongan dari diri m"ereka sendiri".e

Da[am hadits ini juga terdapat penjetasan
bahwa yangtikatakan sang dukun bisasaja terbukti,
namun bil.a dibanding dengan kebohongannya
sungguh Lebih banyak, yaitu satu berbanding
seratus. Adapun kebenaran yang pernah terbukti
da[am perkataan dukun tidak bisa dijadikan
atasan untuk menerima dan mempercayai semua
berita yang dikatakannya. Karena katau semua
perkataannya bohong pasti tidak ada yang percaya

dukun. BeginiLah cara setan melakukan tipu
daya nya untu k menyesatkan manusia. Ya itu dengan
menyamarkan antara yang hak dengan yang batiL,

antara yang benar dengan yang sal.ah.

PERDUKUNAN DAHUI.U DAN 5EKARANG

Berikut ini penjetasan sekilas tentang sisi-sisi
kesamaan dan perbedaan antara dukun zaman du[u
dan zaman moderen sekarang ini.

Perdukunan Zaman Dulu

Pada zaman duLu para dukun Lebih banyak

beioperasi di daerah pedalaman yang minim itmu
pengetahuan serta kurangnya pusat pelayanan

kesehatan masyarakat. Umumnya masyarakat yang

mendatangi dukun adal.ah gol.ongan yang tidak
beril.mu dan bertempat tinggal. jauh dari pusat

9 HR al.-BukhAri,3/7175 (3038).
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pelayanan kesehatan medis atau kurangnya biaya

untuk berobat ke pusat kesehatan.Tujuan mendatangi

dukun terbatas pada urusan tertentu saja, seperti

berobat atau minta il.mu tangkal dan pelet.

Dukun pada zaman dutu amat mudah dikenat

ol,eh masyarakat me[a[ui penampi[annya secara

fisik atau zhahir. Mereka tidak tetalu antusias untuk

mendapatkan harta dari para pasiennya. Pemberian

atau imba[an yang mereka terima sangat sederhana'

Bahkan kadangkal.a hanya menerima sebatang rokok

atau uang sekedarnya tanpa ada tariftertentu'

Dukun zaman dul.u tidak menjadikan profesi

perdukunan sebagai sumber mata pencarian atau

penghasitan pokok untuk biaya kehidupan sehari-

hari. Disarnpin-$ itu, mereka sangat memperhatikan'

norma-norma adat dan nil.ai-ni[ai kesusilaan datam

praktek perdukunanya, dan tidak menyamar datam

prateknya sebagai'seorang yang shatih.

Perdukunan Zaman Sekarang

Dukun zaman moderen melakukan prakteknya

di kota-kota besar, bahkan membuka pusat

perdukunannya dengan izin resmi. l[mu perdukunan

mereka didukung ol.eh il.mu pengetahuan moderen'

Para pasiennya orang-orang yang berpendidikan

dan memitiki kemampuan ekonomi menengah ke

atas.Tujuan mendatangi dukun tidak terbatas pada

urusan'klasik, seperti urusan untuk berobat, akan

tetapi Lebih meluas Lagi hingga ke datam masalah

profesi dan pekerjaan yang sedang mereka geluti'

Ada yang mendatangi dukun untuk mendongkrak
' kepopuleran, untuk menjadi tebih cantik, agar

menang dalam pil.kada, agar bisa bertahan dalam

posisi jabatan yang sedang dipegang, atau naik ke

tingkat yang Lebih tinggi dan sebagainya.

Dukun zaman moderen amat sulit untuk dikenat

sebagai dukun secara fisik maupun zhahirnya, karena

bernampitan rapi dan mu.ngkin menaiki kendaraan

mewah serta berteman dengan orang-orang

terpandang. Da[am prakteknya,dukun zaman moderen

menetapkan tarif tertentu, mungkin bisa mencapai

jutaan rupiah. Perdukunan pada zaman moderen

menjadi sebuah profesi resmi, sebagai sumber mata

pencaharian atau penghasilan pokok untuk biaya

kehidupan sehari-hari. Para dukun zaman moderen

Lebih gil.a dan Lebih bejat, tidak [agi memperhatikan

,s
norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan

dalam praktek perdukunannya. Mereka kadangkala

mencabuli para pasiennya, bahkan mungkin meminta

untuk mensetubuhi isteJi pasiennya sampai menikahi

gadis-gadis tanpa batas. Disamping itu, dalam

praKeknya mereka menyarnar sebagai seorang yang

sh6Lih, dan mungkin mengaku sebagai seorang wa[i,

habib atau merigaku keturunan Ras0Lul'L6h ;i$, .

HUKUM PERDUKUNAN DATAM ISTAM

Berikut ini beberapa daLil, yang menjelaskan

tentang hukum perdukunan dalam lslam'

Perdukunan bukanl.ah sesuatu yang baru dalam

kehidupan manusia,ia sudah ada'jauh sebe[um Nabi

Muhammad {$ diutusol.ehAl'LAh w .Sebagaimana

AtLAh ig menyanggah tuduhan orang-orang kafir

QuraisyterhadaP Nabi Muhammad ffi :

#{,*q$#.ct3Hi
Mako tetofiah memberi peringatan, dengan sebab

nikmat Rabb-mu engkou bukanlah seorang dukun dan

bukan pula seorong gila (QS ath-Th0r/52:29).

Dalam ayat ini Atlah w membantah

tuduhan bohong kaum musyrikin terhadap Nabi

Muhammad ffi bahwa ia seorang dukun (tukang

tenung) atau orang gita. Karena Ras0[utl'Ah M
mengabarkan kepada mereka tentang haL-hat

yang akan datang pada hari Kiamat melalui

perantaraan wahyu yang diwahyukan Al'LAh {4s

kepadanya. Mereka ingin menyamakan antara

seorang nabi dengan seorang dukun yang suka

meramaI kejadian-kejadian yang akan datang,

sebagai alasan untuk menolak ajaran Nabi ffi '

Dari ayat di atas juga dapat ditarik kesimpulan

bahwa orang yang memberitakan kabar yang akan

datang itu ada tiga jenis.

Pertama,seorang nabi yang mendapat wahyu

dariALl.Ah wj ,sebagaimana ALIAI wt. berfirman:

(z 11 I ..2?l z.zl7

1t*,34i"lltbLuli
Demikiantah dari berita-berita ghaib yang Kami

6UA0 wahyukon kepadamu. (QS Ati lmran/3:44\.

Keduo, dukun, sebagaimana yang tel'ah

dijel.askan di atas tentang hakikatnya'
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Ketiga, orang gil.a yang ,berbicara di luar
kesadaran.

Ras0l.ul.l.Ah ff tetah memperingatkan umatnya
untuk tidak mendatangi dan mempercayai dukun
ataupun membuka praktek perdukunan. Berikut ini
beberapa hadits berkenaan dengan haI tersebut.

1. larangan tentang mendatangi dukun.

Tel.ah 'ditegaskan oteh Ras0[uLl.Ah M datam

sabdanya:

$ of / /qc^fi io #\ *, *"-:6 v
& bEt d t&a: & tS-it )\\ i;J

.o5kfir rlrix, jLl .r$)1 ,;S
Dari Mu'dwiyah bin Hakam "+b , ia berkata
kepada Ras0tuLL6h ;S :Ada beberapa haL yang
biasa kami lakukan pada masa jahitiyah, kami
terbiasa datang ke dukun?" Jawab Ras0Lul.tAh

ffi : "langan kalian datang ke dukun".'lg

2. Larangan bertanya kepada dukun.

Ras0l.ul.LAh itS bersabda:

JU Mr*t J):LI ey,
.-.o.) i o .
oJcy' gr'f

M#

M AA\drI 4V
"Eri zt ,r1fi^56? ,J u, iu

d.-".lJJ .r";IJ W4JTXa{
Diriwayatkan lagi oteh sebagian isteri Nabi ffi,
dari Nabi ffi : "Barangsiapa yang mendatangi
tukang tenung untuk bertanya tentang sesuatu,

mako tidak diterima darinya shalat selama
empat puluh malam".lt

Da[am hadits ini dijel.askan tentang besarnya
dosa mendatangi dukun untuk sekedar bertanya
tentang sesuatu, menyebabkan pahala amalan
shatatnya setama empat putuh mal.am atau
hari hilang. lni menunjukkan betapa besar dosa
mendatangi dukun.

3. Larangan mempercayai dukun.
Dal.am sebuah .hadits dijel.askan :

4.

rI'J4K ;tq A))

10 HR Muslim,T/55 (5949).

11 HR Mustim,T/37 (5957\.

"Ln ..a)l il-.LJl" d pUtyt a-.-.-?,t;lySJl.131

Bukanlah termasuk golongan kami orong
yong mencori perdukunan atau melakukan
perdukunon.La

12 HR Abu Dawud, no. (5004), at-Tirmidzi, no. (155), lbnu MAjah, no.
(63e).

15 Lihat Syaroh Thahdwiyoh, Sheuh Al.u Syaikh,704.

14 HR Thabrani, al-Mu'jam al-Kabir, t8/!62 (355); at-Mu'jam at-
Awsath,4/302 (42621.

,y i J EF'16 "^3"r5 6c Jt'6,
aaL ,',,1 g ,S-V ]Jl e r elr ei ol31-. V,JY J

Dari Abu Hurairah .!Y, , bahwa Nabi M
bersabda:' "Borangsiapa yong mendatangi
dukun lalu mempercayainya, sungguh ia telah
kafir dengan" opa yang diturunkan kepada
Muhammad M "."

Dal"am hadits di atas Ras0tuLlAh ffi membedakan
antara hukum mendatangi dukun dengan
hukum mempercayainya. Hukum mendatangi
dukun berisiko tidak diterjma shatat bagi
pelakunya selama empat puluh hari. Adapun
hukum mempercayai perkataan dukun tentang

[al. yang ghaib berisiko membuat seseorang

tersebut telah terjatuh kepada perbuatan kufur,
meskiptln .'Utama berbeda pendapat tentang
maksud kata kufurlersebut. Di antara mereka ada
yang berpendapat 6ahwa yang dimaksud adatah

kufur akbar (besar). Namun sebagian mereka

berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kufur
asghar (kecit). Sebagian Lagi l.ebih memilih tidak
merinci kepada akbar maupun asghor, karena

konteksnya berbicara tentang ancaman.l3

Jika demikian ancaman bagi orang yang
mendatangi dan mempercayai .dukun,
bagaimana dengan si dukun itu sendiri ?Tentu
ancaman dan adzabnya l.ebih berat tagi.

Larangan meminta perdukunan dan membuka
praktekperdukunan. Ras0l.ul.[6h ffi bersabda:

((J iF
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Sangat jelas dal.am hadits ini Ras0l'utl.Ah lW

mencela orang yang meminta bantuan dukun

atau memberi bantuan Perdukunan.

5. Hukum harta hasil Perdukunan.

Berikut ini hadits Ras0l.uLl.Ah M yang

menjelaskan tentang hukum harta yang

diperol.eh melalui praktek perdukunan :

dg

Padahal. ini adalah. kekhususan bagi ALlah

semata, sebagaimana dalam firman Al'l'6h g :

"ffiJy;ai 6t\ro.liiti4J fi'"$ S
Katokanlah,'Tiada seorang pun di langit maupun

di bumi yang dapat mengetahui yong ghaib kecuoli

AUA\'. (QS an-Nam V27 :65)'

2. Bermitra dengan iin .tau setan. Kerjasama ini

memil.iki konsLkwensi agar seseorang tersebut

memberikan sebagian ketaatan kepada jin

atau setan.'Hal. ini adaLah syirik daLam tauhid

ul0hiyyoh.

3. Telah berbuat kebohongan di tengah-tbngah

masyarakat dan memakan harta mereka dengan

cara batil atau haram.

BAGAIMANA fl RA MENANGKAT PERDUKUIIAN?

Tidak diidgu(an Lagi bdhwa cara paling ampuh

untuk menangkal. peldukunan adalah dengan

banyak berdzikir kepada AtLAh Mn 'Terutama doa

dan dzikir yang diajarkan oteh Ras0tutl.Ah M untuk

kita baca pada pagi dan sore hari. Demikian puta

dzikir dan doa yang berhubungan dengan berbagai

aktifitas sehar!-hari.

Berikut ini beberapa dal.iL yang menerangkan

keutamaan beberapa dzikir yang dapat menangkaI

perdukunan atau gangguan setan.

1. Membaca ayat Kursyi pada pagi dan sore,setiap

selesai shol.at fardhu dan saat akan tidur.

HaL ini dijetaskan oLeh Ras0l'uLl.Ah M datam

beberapa' hadits. Diantaranya hadits yang

diriwayatkan ol.eh lmam al-Bukh6ri dan Muslim

dari Abu Hurairah & tentang kisah ketika

Abu Hurairah €5 ditugaskan ol'eh Ras0l'ul'l'6h

M untuk menjaga zakat fitrah' Di akhir kisah

tersebut setan membongkar rahasia yang

dapat menyelamatkan seorang Muslim dari

gangguannya, yaitu membaca. ayat Kursy saat

akan tidur. Lal.u Abu Hurairah 45 memberitahu

Ras0tutL6h it$ tentang'hat tersebut.

itt ir:,:LI crui'lt
g\Fi$'r

5 o. 1

)P 1l
o. '- z1
f€(

f
M̂
+J

* F- if,Kil )l'tv'r
Dari Abu tidt'ua €s , oanivo Rasiltultdh M
melarong (memakan) hasil iual aniing, upah ,

pelacur dan uPah dukun".Ls

lmam Nawawi '{u)5 mengatakan,l6 "Ketahuilah

bahwa perdukunan, mendatangi dukun,

mempeLajari perdukunan, ilmu nujum, meramat

dengan pasir, gandum dan batu kerikit,termasuk

mengajarkan semua hat ini adal'ah haram

dan mengambil. upah atasnya juga haram

berdasarkan dal'it Yang shahfh".

Dikisahkan datam sebuah riwayat bahwa Abu

Bakar ash-shidiq $5 pernah diberi makanan ,

ol.eh hamba sahayanya. Setelah makanan itu

ditel.an Abu Bakar ash-Shidiq & , hamba

sahaya tersebut berta nya kepadanya,"Tahukah

Anda dari mana makanan ini?" Abu Bakar

menjawab, "Tidak!" Jawab hamba sahaya,
"Dul.u semasa jahil'iyah aku pernah berpura-

pura jadi dukun, Latu ini upahnyai' maka Abu

Bakar +B memasukkan anak jarinya ke

kerongkongannya hin99a ia memuntahkan

apa yang ada datam PerutnYa'17

Adapun sisi-sisi kemungkaran yang dilakukan

oteh para dukun, secara ringkas ada tiga ienis.

1. Mengaku mengetahui hal'-hal' yang ghaib, haL ini

adatah syirik daLam tauhid rububiyyah, karena

mengaku dapat mengetahui hal'-hal yang thaib'

15 HR at-Bukh6ri,5/2772 (5428); Musl.im,5/35 (4092).

16 Lihat Raudhah ath-ThAUbin,9/346.

77 Lihat Sh a hi h al- B u kh d r i, 3 /139 5 (3 629).

' t11ir3:yr; Jt
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'l'rbe 
^\'u,!{t 

iti J s;$t
e;I tiss # JtLG;t a1.A

ys u p i/, jta;tt,y r€
tS L_,k 6u U'* i 4Y1 i,:-,s

t'rt-Jt Uu,, - LW
Setan berkata: "Bi[a kamu mau berbaring di
tempat tidurmu, maka bacalah ayat Kursy,
niscaya engkau senantiasa akan dijaga ol.eh
Athh dan engkdu tidak akan didekati oLeh

setan sarnpai pagi hari!"Jawab Ras0l.uil.r)h {1ff :

"la telah jujur podomu (tentang hal tersebut), dan
ia (pada hakikatnya) adalah pembohong yang
ulung, ia itu setan"-18

2. Membaca ,if ..o ketika membuka pakaian dan
ketika mau masuk WC.

Ras0tuLL6h M tetah mengajarkan, apabita
kita membuka pakaian saat akan mandi atau
untuk berganti pakaian atau dan sebagainya,
hendaklah-kita membaca oit -., . Barangsiapa
yang. membaca ofulf+ saat membuka
pakaiannya sesungguhnya setan tidak akan bisa
melihat auratnya.

Ras0Lul.l.Ah ffi bersbada :

riy- iit ,rr..?t5r't e\ *1 AYi,

p U'Y t A.,.r^r)aa J.girJ I o 13;

Penghalang ontara pandangon jin dengan au.rat
bani Adam adalah apabila salah seorang kalian
okan masukWC, ia membaca ,$t r-+ .7s

3. Membaca doa ketika masukWC.

Anas bin MAl.ik +y, berkata: Ras0tul.L6h ffi
apabita akan memasukiWC betiau membaca:

qg6$t'r+!;I jL'"&i
Yo ALLdh, lindungitah aku dari gcingguan jin loki-
loki dan jin wonita.20

Tida kka h setayaknya kita mencontoh Ras0 tu tl.6 h

ffi , meskipun beliau hamba yang mo'sh1m
dan terjaga dari sisi 4l.l.6h, akan tetapi beLiau
tetap memohon [indungan ALl.Ah dari gangguan
setan/in. , o

4. Membaca d-oa saat akan berhubungan suami
isteri.

.t
Begitu sempurnanya agama lstam sampai adab
berhubungan suami-isteri mendapat perhatian
dan tuntunan pu[a. Ras0Lul.l.dh itg mengajarkan
kepada umatnya ketika mereka akan menggauti
isteri hendaklah membaca :

#:,r[*lt[!+ ftfrr +r o*,I.i)

J ti'A#*., *" L;Xy e :: v a,ru,tt

ql, &*.rt"{Lw;'Hi4t
'Dengan nama All6h, yo AIIdh jauhkanlah setan
dari kami dan dari rezeki yang engkau beriko'n
kepada kamii jika ditakdirkan zntoro keduonya
mendapat onok saat itu, niscaya ia. tidak akan.
d i ga n g g u seta n selo ma nyo.21

5. Menghiasi rumah dengan sering membaca surat
al-Baqarah di da[amnya.

Banyak rumah kita bangunannya mentereng
tetapi tidak merasa nyaman dan tenteram di
datamnya. Bahkan terkadang terdapat hal.-haL
yang menakutkan bagi penghuninya. Mengapa
begitu? Karena kebanyakan rumah kita dihiasi
dengan hiasan yang merangsang untuk
kedatangan makh[uk ha[us, seperti foto dan
patung. Dan yang Lebih fatat lagi para penghuni
jarang meLakukan shatat-shal.at sunnah dan
membaca aL-Qur'6n di dalamnya

irrl {rj t i&JI-'.Y,Lt 1;3L1 ;;s

18 Lihat Shahlh al-Bukhdri,3/7794 (3!0t).
19 Lihat Sunan Tirmidzi,2/s13 (606).

20 HR al.-BukhAri,1,/66 (142); MusLim, 1,u195 (857).

21 HR aL-BukhAri,5/2347 (6025); Musl.im,4/t55 (3606).
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M, itt ir::'t| eY' ij:; o) v
Ras0l.ul.l.Ah ffi bersabda:

22 HR Mustim,2/188 (1850).

t6*t'ot tu e; rj;$ Y, it!
.oi'At i:-n *1';t *i, 4t'c fr

aL"" olj-r

Dari Abu Hurairah €g bahwa Ras0l'ul'l'Ah

M bersabda: "Jangan kation iodikan rumah

kalian seperti kuburan. Sesungguhnya seton lari

dari rumoh yang dibaca di dalamnya surot oI-

Baqarah".2?"*,

Membaca doa ketika masuk rumah.

Disebutkan dal.arir sebuah hadits, bahwa

Ras0l.u[l.Ah ffi bersbada:

Lvat iv ^tw "r'q'r ,;3 ry 
^\

* ,P"ti'.;eL:y't € qt
g:J Lv,;'llt iu 9r;3 

''-*. 
,ttt 3+

itt y6 ry';ut iqi tit3 .,.*Jl

sL-,.r, -akjt, '*Jl CSJ
Dari Jabir bin Abdil.l.Ah, ia mendengar Ras0l'uLl"Ah

M bersabda: Apabita seseorong memasuki

rumahnyo menyebut namo Alldh ketika saat

masuknyo dan ketika soat akan menylntop

hidangannyo, mako Se.tan berkata: 'Tidak ada

jatdh tempat tinggat untuk kalian dan tidok pula

jotah makan'. Apobilo ia masuk tanpa menyebut

.g

nama AilAh saat ketika masuk, Setan berkoto:

'Kalian mendapat iatah tempat tinggdl'' Don

apabita ia tidak menyebut ncima Alldh lagi ketika

saat menyantap hidongannya, Set1n berkata:
tKalian mendapat iatah tempat tinggal dan iatah
makdn'.a3

7. Membaca doa ketika singgah di sebuah tempat

atau memasuki daerah baru.

Diriwayatkan -'dir:i Khaul.ah binti Hukim,

ia berkata: Aku mendengar Ras0tul'l'6h M
bersabda : |Barongilapo yang singgah di sebuah

tempat, kenludian ia membaca:

. 6t Y ? c 9(,6t iit\ e;,Q!"r" ;1,
ofu t*'c,E;r*r}l"Hi

Aku memohon lindungan AIl6h dari keiahatan

makhluk-yang telah diciptakan-Nya, mafo tidak

satupun Wng okan membahayakannya sampai ia

m e n i n g galkait te m pot terseb ut".24

Dan masih banyakl'agi doa dan dzikir-dzikiryang

dapat menghindarkan kita dari gangguan setan/in.

Para ulama, banyak yang sudah mengumpulkan

doa dan dzikir-dzikir tersebut ke da[am satu kitab

kumpulan doa dan dzikir,dan mudah dicari ditoko-

toko.buku. Tetapi perLu berhati-hati dal,am memiLih

buku-buku doa yang beredar di pasaran, sebab

tidak sedikit pu[a buku-buku doa yang dijual' penuh

dengan hadits-hadits palsu dan dhaif. Dia.natara

buku doa yang ringkas, disusun dengan sistematis

serta sesuai dengan Sunnah, dan harganya pun

sangat terjangkau, yaitu buku doa Hisnul'Muslim,

disusun ol.eh Syaikh Sa'id bin Ati al'-Qahthani. Buku

ini sudah diterjemahkan ke da[am Bahasa lndonesia

dan dicetak ol.eh banyak percetakan' Penulis sangat

mengajurkan, para pembaca untuk memiLiki dan

menghafalnya.fl

23 HR Mustim,6/108 (5381)

24 HR Mustim, Sn6 gO53).

,4t y{t e;'nr\* ttQ,t
';,$'{'7. kl, ;;; riY: i4 M

Majalah As-Sunnah Edisi 05/Ihn XVlliSyawwal 1434H/September 201 3M



{i 4{c -3i i ;ri 
t"r1j St Ji t

ilu) tfir,Oji@6u;r

wnu Rlr.AH 86X,v1, SEJAT|

Kata wali (kekasih)lawan dari kata aduw(musuh),
sementara kata wilayah (kedekatan) adalah lawan
dari kata addwah (permusuhan), sehingga makna
wali menurut bahasa tidak keluar dari arti kalimat
cinta (mahabtah), mengikuti (ittibi), kedekatan
(qurb) dan pembelaan (wala).l

lmam lbnu Hajar '#its-, menjabarkan makna
wal.i Al.l.6h M ,ialah orang yang mengerti tentang
Att6h w& , terus-menerus berbuat ketaatan dan

ikhl.as datam beribadah.2 Dan semua definisi'para
Utama tentang wal.i ALLAh M tersebut kembati
kepada satu hakikat,yaitu bentuk tafsir dari firman
Al'l,ah w. :

- )12
3,jt:-!

lngatloh, sesungguhnya wali-wali Alldh w itu,

tidak ada kekhawotiron terhadap mereka dan tidak
(pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orong-orong
yang beriman dan mereko seLalu bertal<wo. (QS

Y0nus/10:62-63).

Derajat kewalian hanya bisa diraih dengan
ketaatan, kecintaan kepada Ail.6h v& dan
pembelaan terhadap agama-Nya,sehi ngga kewalian
seorang hamba menuntut untuk beriman dan

bertakwa kepada AILA\ w. dengan melaksanakan
perintah-Nya dan menjauhi Larangan-Nya. ltulah
wal"i Al.Lih M yang sejati meskipun selama
hidupnya tidak pernah mempunyai karomah. Olieh

Lihat Lisanul-Arab,15/ 407 dan obFurqan,lbnu Taimiyah, htm.
53.

Lihat Fath ul- Ba ri, lbnu Hajar, tt/ 387.

sebab itu; tidak -akan bisa menjadi waLi ALl.Ah Mt
kecua[i hamba yang beriman kepada Al.LAh w dan

beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi

Muhammad ffi serta mengikuti Sunnahnya, baik
secara zhahir maupun bathin: Barangsiapa yang
mengklaim mencintai ALl.Ah et' dan menjadikan
dirinya sebagai kekasih-Nya, sedangkan ia tidak
mau mengikuti sunnah Rasu[-Nya, maka ia bukan[ah
wal.iAil.Ah ul* ,bahkan siapa yang menyelisihinya
maka ia musuh AtHh ws dan menjadiwati setan.3

ALl.6h rp berfirman:

7 zoi

Gl
.lt ' .,.-

-K 
i ;frIi :Ul'i. 7 ;',t1 rsY - I .- | v..-

\:4-^_

"t;;'{,1" "&L{t'; "$;;-Xt qt;
q:"A.q{.6 #i'6 F-A

6r,i'lr'jt'oj;4{'u-9

3'v6
ffiVgr:,W(f.'6u

t$5 6G
/z / a|// / -a4\tjJ;t'!)

'oj;fr ";x;u':;Yrt 't 5L

T:"tit,i,,Aj; @ <rrfr{u.;f iF
i;":J1 #b'*"FH;Hi
',Xt 

@ 6i/(;?o tgtu,lif <+rv
'ti? j#t-{$Ai;# 6 q, b.i

{4 <.p; fiT gi ul,gjit\,jli
./ t( '4:.:!jJ-{,t

2 3 Lihat Tafsir Mahasinut-Takwil, aL-Qasimi,4/ 262.
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Hai onak Adam, ianganlah sekali-kali kamu dapat 
'

ditipu oteh setan sebagaimano ia telah mengeluarkan '

keduo ibu bapomu dari surga, ia menanggolkan dari 
'

keduanya pakoionnya untuk memperlihatkan kepada ,

keduanya'ouratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-

pengikitnyo melihat kamu dan suatu tempot yong :

kamu tidak bisa metihat mereko. Sesungguhnya

Kami tetah meniadikan setan-setan itu. pemimpin-

pemimpim bagi orang-orang yang tidak berimon. Dan

apobita mereka melakukan perbuatan keii, mereka '

berkata: "Kami mendapati nenek moyong kami

mengerjakan yang demikion itu, dan Alldh menyuruh

kami mengeriakannya". Kotakanlah: "Sesungguhnya

Alldh tidok menyuruh (mengeriakon) perbuatan yang

kej i !" M e n g o pgko m u m e n g ad a - a d a ko n te rha d o p AII6h

apo wng tidak kamu ketahui? Katakanlah: "Rabbku

menyuruh meniolankan keadilan"' Dan (katakanlah):
"Luruskonlah muka (diri)mu di setiap shalat dan

ibodahi Altdh dengon mengikhlaskon ketoatanmu

kepada-Nya. Sebogaimana Dia teldh'menciptakan

komu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan

kembati kepada-Nya)". Sebagian diberi-Nya petuniuk

don sebagian tagi telah pasti kesesaton bagi mereka-
'sesungguhnya mereka meniadikan seton-seton

' pelindung (mereka) selain AlLdh #j , don mereka

mengira bahwa mereka mendapat petuniuk. (QS at-
'ArAf[7:27-30).

Ketika seorang hamba tel.ah mendekatkan

diri kepada Al.[6h w dengan berbagai macam

amalan nafitah setelah menyempurnakan perkara-

perkara yang wajib kemudian mengenal At[6h w
secara khusus datam hatinya, maka ia menjadi

wal.i-Nya yang dekat dan akrab dengan-Nya serta

akan meraih banyak keutamaan, yang diantaranya

merasa ka n rna n isnya berdzi ki r, terkabu lka n doanya,

lezatnya bermunajat, berkhidmah di jal'an A[LAh

w. dan mendulang bantuan, kemenangan dan

pertolongan dari Al.[Ah MJ , sebagaimarla firman

AtHh w dalam hadits Qadsi:

.f

), z z z e z o z it i;:; JS .^*"*l tiVo/-tJre*-$. -,,-,
{+r.r ,V,},ri" C,t"" s ,y. H e$t

,g'r (^'*t*-i'l ;fu C't rV,#et
.t:tft,jj,Yc,l

Barangsiapo mengeiek wali-Ku berarti ia tetah

mengumumkan leperangan terhadap'Ku. Hamba'

Ku okan senontiasa mendekot kepada-Ku dengan

berbagai kevqiibon yang diwaiibkan otasnya dan

senantiosa mendekot kepada-Ku dengan amalan

sunnah hingga akit mencintainya, mako Aku akan

menjodi pendengaran yang dipakainya untu.k

mendengar, penglihatan yang digunakan untuk

melihat, tangan yang digunakan untuk meinukul,

kaki yang digunakannya untuk melangkah. Dengan-

Ku ia mendengar, de'ngan-Ku ia melihat, dengan-

Ku io memllkul dan dengan-Ku pula ia mdlangkah.

Apabita iaheminta nisiaya akan Aku beri. Apabila

memohon perlindungan niscaya Aku lindungi.4

Al'- Hafi dz I b n u Hd j a r'#F" berkata," Ba ra n gs i a pa

menegakkan kewajiban dan mendekatkan diri

kepada Al,t6h M dengan perkara nafiloh, maka

doanya tidak ditol.ak, karena adanya janji Al'l'6h oa

yang dikuatkan dengan sumPah".s

Al.l,Ah s,t berfirman :

@'rrgIiU'KG
Dan Ail6h adalah petindung semua otrang-orang yting

beriman. (QS Ati lmran/5:68).

Ol.eh sebab itu,syarat utama menjadi wal'iAtLAh

w. harus berpegang teguh {engan al'-Qur'An dan

as-sunnah dan menimbang segala tindakannya

dengan aL-Kitab dan as-Sunnah, lurus akidahnya,

serta istiqamah da[am pengabdiannya kepada

AtHh t&

Junaid berkata, "seorang hamba yang pergi

men i ng gal.kan kei ng i nan nafsunya, se[a[u berusaha

meng i ngat Rabbnya, menunai kan hak-hak ALLAh oa

, dan selalu memandang kepada-Nya dengan mata

Shahib diriwayatkan lmam Bukhari dalam Shahihnyo (6502)'

Syarhus-Sunnoh, (1248) dan Abu Nu'aim dalam Hilyah'(ll t/34'
Lihar Fathul Bdri,ttl 39t.

a'";u':'i?Lrill *Qi JetG a
vr i;G;.>'iitE'"JLUl 7t q#UL,

,{?1 & ,ytt;rur'",}t +'fr €* iti 4

5
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hatinya. Sehingga ketika berbiqara hanya dengan

Al"t6h ua , berucap dari ALt6h u* , bergerak atas

dasar perintah Al.l.Ah M. , berdiam diri bersama

AtHh w , sehingga ia dengan ALl.6h ffi , demi

A[[eh w dan bersama Att6h s '.6

DUKUN SAKTI, BERKEDOK WAII

Dukun atau paranormaI ial.ah orang yang

mengaku mengetahui il.mu ghaib dan mamberikan

kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada

di alam semesta. Di kalangan orang-orang Arab

dahuLu para dukun mengklaim dirinya mengetahui
banyak perkara ghaib,T

Perdukunan merupakan suatu bentuk pencarian

suatu hakikaf dengan perkara yang tidak ada

dasarnya sama sekati yang landasan utamanya

adalah spekutasi atau tebak-tebakan. Pada zaman
jahiLiyah banyak dilakukan oleh orang-orang yang

mempunyai kontak khusus dengan ietan-setan yang

mencuri kabar langit kemudian menyampaikan

kepada mereka. Sehingga para dukun mengambil
katimat tersebut metalui perantara setan dengan

berbagai macam tambahan, ta[u disampaikan

kepada ummat manusia. Jika ada kecocokan, maka

ummat manusia akan percaya dan menjadikan sang

dukun sebagai ruiukan konsultasi untuk menebak
perkara yang akan terjadi.Jadi dukun adalah orang
yang mengabarkan perkara yang akan terjadi pada

masa mendatang.s

Al.l.6h berfirman :

";3=5lj- ;4;t1 ;'{r+K; gn$i
66tr\4#f$; 61 66(

1z .. caa
)-i>r- at #lt

9St
r46G:',.';LiJiAi

Dan aku benar-benar akan menyesotkan mereka,

dan akan membangkitkan angan'ongan kosong

pada mereka dan menyuruh mereka (memotong

telinga-telingo binatang ternak), lalu mereka benor-

6 Lihat Tahdzlb Maddrijus Sdlrkfn, lbnu Qayyim,2/ 813.

7 Lihat Ma'dlimulsunan, Abu Sutaiman aL-Khaththabi,S/50!.

8 Lihat Majm|'Fatdwd lbnu lltsaimin,2/785.

benar memotongnya, don akan aku suruh mereko

(mengubah ciptaan Alldh M. ), Ialu benar-benar
mereka merubahnya". Barangsiapa yang meniadikan

setan menjadi pelindung selain Alldh e4 , maka

sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

(QS an-Nis6'/4:lt9l.

Sebetul.nyi istil.ah dukun sudah dikenal. sejak

Lama. Bahkan, Ras0[ul.l.6h M pernah dituduh
sebagai dukun bleh orang-orang kafir Quraisy.
Ada berbagai macam sebutan atau istilah dalam

dunia perdukpnan dan para pelakunya. Tapi yang

pasti, semua.itu tidak bisa merubah hakikat yang

sebenarnya. Sebab beraneka ragam kemasan dan

[abe[ yang dipakai untuk membungkus klenik dan

perdukunan, pada hakikatnya semua sama, berasal

dari satu sumber, yaitu pengaruh jahat setan dan

pengajaran itmu sesat yang diambil dari bangsa Jin,

sebagaimana firman ALtAh s# t 
,

$ tler@ r#$i 3ii ;, it'i<t$ s
A.*<7'-'*V'€altiX @ ,5 $i

Apakoh akan Aku beritakan kepadamu, kepoda

siopa setan-seton itu turun? Mereko turun kepada

tiop-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka

menghadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan

kebanyakan mereka adalah orang-orong pendusta..

(QS a sy- Syu' ar A / 2 6 :221 -2231.

Kedangkal.a il.mu kaum musfimin membuat
mereka mudah tertipu dan terkecoh dengan jimat
yang dikira dari at-Qur'6n padahaI bukan dari a[-

Qur'6n. Walaupun mereka sebenarnya tahu bahwa

mendatangi dukun itu tidak baik, tetapi ketika

dikenal.kan dan dipertemukan dengan Kyai, Ustadz,

Habi b ya ng membuka praktek pengobatan, ternyata
mereka tidak bisa menotak dan senang menuruti apa

kata sang kyai. Alasannya, semuanya berdasarkan

agama, doa-doanya menggunakan lafazh dari

at-Qur'An dan syaratnya tidak menyuruh kepada

kejahatan yang merugikan orang, dan orangnya

bergetar Kyai, Habib atau 'Ustadz. Jadi mereka

berkeyakinan bahwa apa yang disampaikannya

adaLah suatu kebenaran dan sesuai dengan ajaran

syar'i, sehingga mereka meyakini dan menuruti

(v, t4;
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perintahnya tanpa' keraguan. Padahal. semuanya

adatah bentuk pengabdian kepada setan yang telah

diLarang ol.eh Att6h Mt datam firman-Nya :

$ ,:415 34'r{*s {:}t3t
@'0";$ iKoPlv'

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan

ya p g m e n a kut- n a kuti (ka m u) d e n g a n kowa n - kawa n nyo

(orang-orong musyrik Quroisy), karena itu ianga:nloh
kamu tokut kepoda mereka,tetapi tokutlah kepada'Ku,

jika kamu benor-benor orang ynng beriman. (QS Ati

lmran/3:175).

Kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan

alternatif yang berbau mistik dan klenik cukup kuat

dan sangat marak, tidak hanya jamu tradisional,

herbaL dan pijat refleksi, tapi pengobatan lewat

makhLuk halus dan dunia ghaib seperti jin laris

manis dan banyak digandrungi. Dan yang lebih

meyakinkan lagi semua pakar dunia kLenik ataupun

petuatang perdukunan menamakan dirinya dengan

sebutan Kyai. Sebutan Kyai menurut masyarakat

awam adal.ah ahti agama yang sudah mencapai

derajat wa[i. Menurut anggapan orang awam, kalau

orang sudah mencapai derajat wali adalah orang

yang teLah memil.iki iLmu loduni,yaitu menimba i[mu

langsung dari ALLAh w. , dan ciri. mereka selalu

memakai surban yang dikatungkan di lehernya atau

yang dipakai fli kepal.anYa.

KESAKTIAN DUKUN BUKAN KAROMAH

Sehebat , apapun kejadian [uar' biasa yang

dipertontonkan para penipu dan orang-orang sesat

dari kaLangan dukun, tukang sihir dan paranormal

tidak akan bisa dikatakan karomah dan petakunya

tidaktermasukwal.i ALIA\ w;,bahkan Dajjatyang

akan muncuL pada akhir zaman yang keluar sebagai

bentuk fitnah terbesar, kehebatannya tidak bisa

disebut koromoh,sehingga siapa saja yang sepaham

dengan Dajjat kemudian mampu menghadirkan

kejadian dan kehebatan luar biasa, mereka bukan

wati.ALl.Ah wj w bahkan termasuk Dajjat

La'natultdh yang harus diperangi seperti sabda

Nabi:

#

G--eG *\ f'6fu{,j "eY;4b it i't
,/t ig ,j.tt:" it 666Ui e

&;'(t . 
jt!;:"-tt

ei, **;tLt

Akon senontiasa ada dari umatku sekeLompokkaumyang

berperong di ons kebenaran, bersikop tegar terhodop

setiap orong yang menentongnya hingga kelompok

yang terakhir memerahgi Mosih Doiiot.e

Pada masa Ras0LutLAh M , pernah hidup

seorang kdhii (paranormal.) Ueinama Abdul.l'6h bin

Shayyad yang memil.iki kehebatan luar biasa, dan

sempat dikira Dajjal. o[eh para sahabat. la seorang

Yahudi Madinah dan dikenal. sebagai peramaI

hebat.sekati waktu Nabi ffi mengecohkannya dan

mengetahui cara-cara setan yang digunakan lbnu

Shayyad. Kehebatan yang dimitiki lbnu Shayyad

bisa saja terjadi pada wati setan yang'[ainnya,

sebagaimafu,-.Kng tel.ah ditegaskan dalam sabda

Nabi g; : _

+tAt iS;;ttr
*u"tr sjs ,r1f,t e€ f$ $n
t;.W s(33 it *# i"rlr 'r;:,tr

#'itbys*iw
Sesungguhnyo paro malaikat turun ke angkaso.

M e re ka m e m b ica ra ko n h a L- h aI ya n g d i p utu s ko n d i otzs

sano. Setan-setan itu mencuri dengar (pembicarqan

malaikat itu) dan memberitahukannyo kepada

kaohin. Lalu para kdhin itu (menambohkan) bonyak

kebohongan (otas berita itu) dorjdiri mereko sendiri.l0

Terkadang perkara ghaib memang ditunjukkan

A[Hh w] kepada sebagian orang beriman untuk

memutiakan mereka, seperti yang terjadi pada

Umar bin Khaththab & . Namun keistimewaan

yang demikian itu tidak bersifat tetap atau kontinyu.

9 Shahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya, no.

2484.

70 Shahih,diriwayatkan lmam al-BukhAri dalam Shohihnya (3270).
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Seorang Mukmin yang.jiwanya telah bersih karena

iman dan takwanya yang tinggi,kebeningan jiwanya

bisa menyentuh hatinya, A[[6h w akan berikan
sesuatu yang bersifat ghaib ke dalam hatinya. Ha[

itu pernah disinggung ol.eh at-GhazaLi id)E dengan
sebutan ilham. Akan tetapiyang menjadi persoalan
adatah, bahwa ilhom atau kasyof serinqkati mereka
pastikan kebenarannya tanpa mencocokkannya
terLebih dahu[u kepada al.-Qui6n dan Sunnah yang

shohih. Tidak jarang mereka mengklaim bahwa
kitab-kitab yang mereka anut sudah direstui oleh
Ras0LuLt6h M lewat mimpi syaikh fulan atau
Lewat ilham si fulan. Padahal. maksud ALtAh tg
menciptakan para wali adalah untuk menegakkan
agama-Nya, bukan untuk melawan-Nya, apaLagi

membuat syitiat baru. OLeh sebab itu, Al.l"Ah sj
mengutus Rasu[-Nya untuk menegaskan bahwa :

Bita kation mencintai All6h bs , ikutilah aku
(Muham mod)... (QS ALi lmran/3:3!).

Mubarak bin Fudhal.ah dari Hasan berkata,
"Ummat manusia pada zaman Nabi berkata,'Wahai
Ras0[u[tAh, sesungguhnya kami sangat mencintai
Rabb kami".ALlAh w; hendak memberi tanda bukti
keci ntaa n mereka kepada-Nya denga n menu runkan
ayat di atas.11

Kesaktian dukun yang dipertontonkan kepada
kaum yang lemah imannya bukantah karomafitetapi
merupakan khurafdl yang diperoteh dari bantuan
Jin,padahaI meminta bantuan jin hukumnya haram.

AtHh #; berfirman :

)qi,;,; ,rV i

mengemas dan menjajakan barang kleniknya
sering meminjam berbagai macam isti[ah, seperti:
Tasbih M uja robat,Tasbi h Ma g hrobi,Tasb i h Karomah,

Minyak Syamsyiah, Minyak Yasinan Akbar dan
Minyak Tahlilan Kubro, Batu Raja Sulaiman, Rompi
RijaLu Ll.Ah, Batu Umroh, Dzikir Rejeki Su[aiman, Uang
Khadam Karomah, Asma Mahabbah Akbar, GeLang

Tangan Karomah, Kalung Karomah, Crem Yusufa,

Sabuk Keramdt Asm'a'ul.-Husna, Sabuk Hujabut-
Adzom, Susuk Hikniah, Hijab PoLigami, Rajah Ghaib
Anti SeLingkuh, Minyak Asihan al-Maunah, Uang
Raja h bi l.-Fu!us, Mi h kota Sayyidi na Al.i, I Lmu H i kma h

Nurut-Qol.bijlir Suci Sunan Kal.ijogo, Air Karomah,
Minyak Wangi Asmaul-Husna, Keris Nabi Adam, a[-

Qur'6n lstambul, Menikah dengan. jin Musl.im, dan
Lain-Lain.

Adapun di dal,am dunia paranormaI dan
perdukunan,versi kejawen, lebih banyak lagi ajian
dan jimat yang mereka gunakan, seperti Pel.et Aji
Jaran Goyang, Aji Pengl.arisan Semar Kuning, Aji
Brojo Se,&,,*[4ustika Pengasihan Semar Mesem,

Ajian Mristika Rat_u, Pel.et Gendam Asmoro,
Mahabbah Kharisma Bulan Pur.nama, ltmu Ghaib

Sukma Sejati, Ajian Ghaib Damai Perkasa, Ajian
Putar Giling Sukma, Minyak Suci Penakluk Cinta,
Berlian Merah Delima,Aji Naga Penyatu Jiwa, Peci

Pengaribowo, Rajah, Tumbal, Akik Nabi Sulaiman,
Besi Kuning,Jimat Jagat Perkoso, Baju Ontokusumo
hingga Buku Mujarabat dan Lain-Lain.

RITUAT SESAT DUKUN

Secara umum status paranormal dan dukun
da[am kacamata masyarakat awam lndonesia,
dipandang sebagai sebuah status sosial. yang
sangat terhormat dan bergengsi.Terbukti, mul.ai dari
kalangan pejabat, pengusaha kecit, kongtomerat,
pedagang asongan, petani, nelayan, kaum pelajar,
potitikus hingga petacur, untuk me[ancarkan
usaha nya data ng ra ma i -ra ma i ke pa ranorma [, du ku n

atau kyai karomah. ltu[ah fenomena dan realitas
yang tidak boteh dipandang dengan sebelah mata.

Sebuah fakta yang sangat memprihatinkan dan tidak
bisa dipungkiri. Siapapun da'i yang bertanggung
jawab dan mempunyai kepedulian terhadap akidah
ummat,tidak boLeh membiarkan mereka terjerumus
ke dalam jurang kemusyrikan. Namun sungguh

3c, i,t A1ed
@66 liv

Don bahwosanya ada beberapa orang laki-laki di
antara manusia meminta perlindungan kepada

beberapa laki-laki di antara Jin, maka jin- jin itu
menamboh bagi mereka dosa dan kesalahan.
(QS at-Jin/2:5).

Para kyai yang berprofesi dukun, dalam
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sangat ironis, mereka menganggap kesesatan yang

mereka takukan adatah kebenaran, peritaku mereka

digambarkan AtLAh

. ,tr,/ 4. t ' ii
C€ Js'b J-rJr

dalam firman-Nya :

Katakantah: Apakah akan Kami beritahukan

kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi

perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-siQ '

perbuatannya dalam kehidupon dunia ini, sedangkan

mereka menyangka bahwo mereka berbuat sebaik-

baiknya. (QS at-Kahfi /t8:I03-704). 
.

Sebagai danrpak dari kebodohan umat terhadap

agama ls[am atau karena terta[u Liciknya tipu
mustihat seorang paranormaI da[am menjal.ankan

aksinya, dengan berkedok sebagai seorang ustadz,

kyai, atau habib, maka praktek pengobatan dan

ritual kesesatan semakin tumbuh subur di tengah
masyarakat. Mereka terpedaya dengan godaan

setan yang menjelma datam bentuk manusia yang

menipu ummat. Jimat mereka dikl.aim berasal dari

a[-Qur'6n, sementara a[-Qur'6n berlepas diri dari

hal tersebut. Kondisi mereka digambarkan datam

sebuah atsar dari Abdul.l.Ah bin Amr bin Ash & ,

ia berkata :

.L$qfrr"tkpx e6 ar c,
(, $,rht,F1'6 tF 

"01 Ui:"
Di dalam tortoi ada setan-setan-yang dipeniara
dan ditoli oleh Nabi Sulaiman, hompir-hampir akan

keluar dan akan membacakan kepado umat manusia

al-QurAn.12

lmam Nawawi '+ds6 berkata,"setan-setan itu
membacakan sesuatu bukan dari al.-Qur'5n, namun

mereka katakan berasaI dari al.-Qur'6n untuk
mengecoh orang-orang awam, maka jangantah

terkecoh oleh mereka".15

12 Shahih. Diriwayatkan Imam Muslim dalam Muqadimah Shabibnya,

no. Z dan lihat Kitob al-Bida'wan-Nai'hyu'anha, tbnu Wadhdhoh,

hlm.65.

73 Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim,t/40.

ffi

@

.. {9

Hampir semua paranormaI menggunakan

simbol.-simbot dan arna[an lslam,yang diambiL dari

ayat-ayat suci al.-Qur'6p, sehingga kesesatan rituat
mereka semakin tidak nampak.ApaLagi penampi[an

mereka bersorban, bergamis, berjenggot dan

memenuhi ruang prakteknya dengan ayat-ayat at-

Qur'6n atau tulisan asma'ul-husna yang dipajang di

dinding.lni mernbuat orang awam semakin percaya

dan semakin sulit mengatakan bahwa paranormal

menyimpang, karena bacaan yang diajarkan kepada

pas i en ada Lah l"afizh - lafazh l sla m, se pe rti:. B i s m i lld h,

ALIAh. Akbo r, dan se ba ga i nya. "M e1e ka berla ndaska n

ayat-ayat aL-Qur'An dan tidak merugikan orang!

Bagaimana bisa dikatakan menyimpang?"

Banyak contoh ritual paranormal yang

berpenampilan sebagai ustadz, kyai, atau habib

berkaromah, di antaranya adalah :

1. Terapi dengan amalan-amal.an dzikir yang tidak
ada tuntunannya. ddri a[-Qur'6n maupun Sunnah

Nabi. Mii;al.nya dengan membaca dzikir-dzikir
aneh, sepErtl.membaca ayat-ayat surat a[-lkhlas
denga lafadz: kul kul kul...hu hu hu....dsb-nya
dengan jumLah tertentu.

2. ierapi dengan menjaLani rituaI puasa, seperti:
puasa mutih, puasa 40 hari, puasa 100 hari, dan

sebagainya.

3. Ritual. memindahkan penyakit pasien kepada

hewan ternak (kambing), ayam, telur ayam, dan

sebagainya.

4.'Memberi minuman air putih yang . sudah

dibacakan doa dan wirid.

5. Memberikan rajahyang ditul.is dalam kertas atau

kain, yang dapat dikenakan atau dimasukkan

dal.am minuman untuk diminum oleh si pasien.

5. Memberikan jimat atau benda keraimat,

seperti: cincin, gelang, ka[ung, sabuk, susuk dan

sebagainya.

7. Transfer energi atau tenaga da[am disertai
dengan dzikir-dzikir atau ama[an-ama[an

khusus.

8. Ruqyah jomaah yang diLakukan oteh sebagian

kelompok yang kurang paham. tentang
perbedaan sunnah dengan bid'ah.

DaLam menjal.ani rituat pengobatan sang

dukun meminta kepada pasien mengosongkan hati

/z z,/e / .,7 I tZ /t ,/ .,
),t*lir^;YU, l"+J",-li
"6t6#"ee:tt-,9,t//' JL / t -t

U;e ij)A

6
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dan pikirannya untuk memohofi kesembuhan. Pada

saat pikiran dan hati kosong ituLah khadom atau

jin yang bekerjasama dengan sar19 paranormaI

menjalankan aksinya. Karena jin tidak akan masuk
ke daLam tubuh manusia yang hati dan pikirannya

penuh dengan keimanan dan senantiasa mengingat

ALLeh w4 .sebenarnya tujuan inti dari pengobatan

adatah memohon kesembuhan yang membuat si

pasien hanya berkonsentrasi untuk sembuh tanpa

mengingat Dzat yang bisa menyembuhkan, yaitu

A[[ah 04 , karena ia sudah terlanjur percaya

kepada paranormal yang dimintai tolong, apalagi

biLa ia sering mendengar dan melihat banyak

orang terpenuhi hajatnya atas pertolongan sang

paranorma[.'-

SUMBER ItMU DUKUN
' Banyak cara dan langkah yang ditempuh

tukang sihir atau dukun untuk mendapatkan ilmu
perdukunan. Namun secara umum i[mu perdukunan

didapat karena pengabdian tu[us kepada jin

dengan berbagai macam kekufuran, kesyirikan

dan kemaksiatan. Sehingga di antara mereka ada

yang menempelkan mushaf di kedua kakinya,

kemudian ia memasukiWC.Ada pula yang menulis

ayat-ayat aL-Qur'6n dengan kotoran, atau menulis

ayat-ayat al.-Qur'An dengan menggunakan darah

haid. Ada juga yang menulis ayat-ayat a[-Qur'An

di kedua teLapak kakinya, menulis Surat aL-Fetihah

terba[ik, mengerjakan shatat tanpa berwudhu',

dan ada juga yang tetap datam keadaan junub

terus-menerus. Bahkan ada yang menggunakan

mushof al.-Qur'6n sebagai al.as kaki saat buang

hajat, membaca mantra sihir sambil menduduki

al.-Qur'6n dal.am keadaan junub, menyembe[ih

binatang untuk dipersembahkan kepada setan

dengan tidak menyebut nama A[l.Ah pada saat

menyembelih, [a[u membuang sembelihan itu ke
.suatu tempat yang teLah'ditentukan setan. Bahkan

ada yang menyerahkan tumbat, mencari darah

perawan, mencuri kain kafan mayat, mengambiL

bagiin-bagian tubuh mayat yang sudah dikubur,

berbicara dengan binatang-binatang dan bersujud

kepadanya, serta ada juga yang menulis mantra

dengan Lafazh-lafazh yang mengandung berbagai

makna kekufuran. Adapun kesimpulan yang pasti

a'da[ah, banyak ja[an menuju kesesatan !

Para Ulama sepakat, bahwa paranormal dan

dukun menimba ilmu dari setan,sebagaimana yang

teLah ditegaskan A[L6h ws dalam firman-Nya:

,r9, & w(,ws
b

tt/ z z 7,1
Lr9 ,.i-il-,

6/ '1 .
,8r *'u?

a;,;4 v ( 7'"t

-ru-i14" &vs
., u )./
F-F- Y, it;kt)
Y r;A ;j \,:#

\r|tK <^DAi ",f.J S W"1"1
b1411\ iF ;jw :H\,t5i'bi.g'_

ary3"Vr'3i$j i"j(^ s)7,

64;1 "jK <fi"4 F 6Y'ti4
e '(t "'il ".2P;)) "rPt * 'i
"iu\ Oiy,Jy, # U
./-1 z c-t)( z :1 zJuJ-9 g{i.l-r- r_l

3,?.*i u.A

5 €A .r\i;A 6 4;Ji *
@6;c-\3'\?

Dan mereka mengikuti opa yzng diboca oleh seton-

s;etan podl masa .keraiaan Sulaimon (dan mereka

mengatokan bohwa Sulaimon itu mengeriokan sihir),

padahat Suloiman tidak kofir (mengeriakan sihir),

hanya seton-setan itulah yang kafir (mengeriakan

sihir). Mereka mengoiorkon sihir kepada manusio don

apo yang diturunkan kepado duo orang molaikat di

negeri BabiL yoiu Harut dan Morut, sedong keduanya

tidak mengajorkan (sesuatu) kepada seorongpun

sebelum mengotakan: <Sesungguhnya komi honya

cobaon (bagimu), sebab itu ianganlah kamu kafir>.

Maka mereka mempelaiori dori kedua maloikat itu

opo yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikon

antoro seorong (suami) dengon isterinya. Dan mereko

itu (ahti sihif tidak memberi mudhorat dengon

sihirnya kepada seorongpun, kecuoli dengan iiin Alldh

Mj . Don mereka mempelajori sesuotu yang memberi

mudharat kbpadanya dan tidak memberi manfaat.

Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bohwa

borangsiopa yang menukarnya (kitob Alldh w; )
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dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di
akhirat, don amat jahatlah perbuatan mereka meniual

dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

(QS al.-Baqa rah/2:102).

lmam al.-BukhAri ,+ISS' dalam shahihnya
meriwayatkan dari Aisyah €y, , Aisyah W
berkata, "Oiang-orang bertanya kepada Ras0LuLl.Ah

M tentang para dukun. Maka betiau menjawab:
"Tidak punyo pengaruh apa-opai maka mereka

berkata: "Ya Ras0l.u[[6h, mereka terkadang bisa

menceritakan sesuatu yang benar kepada kamii
maka Ras0lutLdh ffi menjawab:

yWWS7J r&, lit itsr'.tY'
=.'t?i/Uq+JW rl:, )lltuJ5 4iL, Q9 O3>.1>-t t)-

Katimat ,roriu, berosal dori kebenaran yong dicuri
dari lin, kemudian dilemparkan ke ,daLam telingo

walinya (dukun), moka mereko mencampurkan kalimat
yang berisi sotu kebenaran tersebut dengan serotus

kebohongan (Hadits nomor 5762).

Dari hadits di atas bisa dipetik beberapa
petajaran dan kesimputan,yang antara lain :

Peftdmd, dukun terkadang benar, taPi
kebohongannya jauh Lebih banyak.

Keduo,jiwa manusia cenderung Lebih mudah

tergoda untuk menerima kebati[an, misalnya: seka[i 
,

dukun terbukti benar, maka jiwa akan terpengaruh
untuk seta[u memegang satu kebenaran yang
pernah terbukti, sementara ia tidak akan

menganggap adanya sekian banyak kebohongan
yang dilakukan para dukun.

Ketiga, apabil.a ada sesuatu yang berasal. dari

dukun pesan atau ramatan yang mengandung
kebenaran, maka tidak berarti sesuatu itu
se[uruhnya benar.

Dalam ash-Shahih, dari Abu Hurairah 4W ,

dari Nabi ffi , bel.iau bersabda, yang artinya,"Jika
Altdh menetapkan sebuah perkara di langit, para

malaikat mengepakkan .slyop-sayopnyo korena

tunduk kepada firmon-Nya, seolah-oLah rantai di
atas batu yang keras, Apabita telah dihilang-kan
ketakutan dari hati mereko, mereka berkata, Apa
yong telah difirmonkan oleh Rabb kalian?" Mereka

berkata,!Dio mengatokan ol-Haq, dan Dia Mahatinggi

..€

tagi Mahabesari totu itu didengar oleh pencuri de:ngor

kabor langit dan pencuri dengar kabar longit seperti
ini: sebagian di atos sebagian yang lain; -dan Sufyan

menggambarkannya dengan tangannya, maka ia
memiringkannya dan merenggangkan antara jari-
jarinya- sehingga ia mendengar satu kalimat lalu
menyampaikonpya kepada yang ada di bawahnya,
kemudian yang lain menyampaikannya kepadq yang

di bawahnya, hingga, ia menyampaikannya kepada

lisan tukang sihir atau dukun. Borangkali ia disombar
meteor sebelum sempat melemparkannya" dan

barangkali ia:;telah menyompaikannya sebelum
meteor me-nyambarnya. Latu ia berdusta bersamanya

d e n g a n s e rat u s ke d u sta a n. M a ka d i kata ka n, " B u ka n ka h

io telah mengatakon kepada kita pada hari ini, ini don

ini?" Dia pun dibenarkan dengan sebab satu kota yang

didengarnya dari langit.L4

Berdasarkan hadits ini, maka tidak boteh

meminta bantuan kepada jin dan makhluk-makhtuk
La i n nya untriii hengetahu i perka ra- perkara g ha i b,

tidak dengan berdoa -dan merayu mereka, dan
tidak puta dengan perama[an atau [ainnya,

bahkan itu ada[ah syirik, karena itu merupakan
bagian dari jenis ibadah. Dan hadits ini juga

menunjukkan bahwa sumber ilmu para dukun

berasal dari pengabaran para setan yang mencuri
kabar Langit kemudian dicampuri dengan seratus

kebohongan. Tapi sayang, orang Lebih tertipu
dengan satu kebenaran dan melupakan seratus
kebohongan yang dikatakan oleh para dukun.

RAHASIA SUKSES MEl{'ADi DUKUl{

Banyak hat yang membuat seseorang tertarik
untuk menggetuti dunia kl.enik dan perdukunan.

Adapun faktor-faktor yang membuat seseorang

bisa mendapatkan itmu perdukunan sehingga
menjadi dukun yang hllndal antara [ain:

1. Bersumber dari warisan nenek moyang secara

turun-temurun. lni biasanya karena jin- jin
(khadam) yang dimil.iki nenek moyangnya dan

menjadi akrab kemudian menjadi pengasuh

serta berkuasa atas anak keturunannya.

2. Bersumber dari apa yang mereka sebut

14 HR al.-Bukhdri, no.4800; Kitab at-Tafsir (Surat Saba').
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kasyaf, ilham, wangsit atau renungan. Mereka

beranggapan, bahwa dari sdna[ah mereka

dapat mengetahui iLmu ghaib atau ilmu laduni.

Dengan dasar itulah mereka mengklaim bahwa

dirinya adal.ah waLi yang mendapat karomah,dan

makhluk hatus yang berbicara dengan dirinya
adalah malaikat.Akibatnya ora.ng awam banyak
yang datang untuk meminta berkah kepada

mereka atau meminta agar kebutuhannya dapat
dipenuhi. lni jel.as merupakan kebohongan yang

nyata. Sesungguhnya mereka memang wati,
tapi waLi setan, sama sekali bukan wal.i ALt6h

e& . Sedangkan daya linuwih (kel.ebihan) yang

mereka sebut sebagai kaiomah atau ilmu laduni
sebenarnya hanyalah sihir yang dibantu Jin. Dan

makhl,uk hLlus yang disangka mal.aikat tidak
tain hanya[ah jin dan setan.

AtHh M menegaskan dalam firman-NYa:

AVS|'i'{u
f.i.'r;".

tidak makan dan minum serta tidak tidur sehari

semalam atau lebih. Di antara mereka ada yang

bertapa di atas kgbangan kotoran hewan atau

manusia, bertapa di tempat-tempat keramat, ada

yang tirakatan dengan cara berjalan berki[o-kil.o.

Ada juga ritual.yang dijaLankan dengan cara

puasa empat hari tidak makan dan minum

sama seka'li kecua[i di awalnya dan di akhirnya.

Kemudian sel.anjutnya tidak bol.eh makan

makanan ydng bernyawa alias daging hewan

apapun. Dan setiap selesai shalat wajib
dianjurkan berdzikir dengan membaca aL-

Fdtihah, rfiembaca sholowot, membaca surat al-

lkhlas, dan membaca bismillah masing-masing

dibaca tujuh kaLi. dengan tidak bernafas. Dan

rituat tersebut dijal.ankan untuk menghidupkan

kekuatan tima yang ada dalam tubuh, yaitu adi

ari-ori, sukmo seiati, guru seiati, roh seiati don

kakang kawah.Tingkatan ilmu yang harus diraih
1 7 ti n gkata n sesua i de n ga n j u m ta h ra ko'ot shalat,
dan uftuk- mencapai setiap tingkatan harus

menjatani bai'at _dengan membuat berbagai

macam makanan yang telah ditentukan guru

spirituaI dan kemudian diharuskan untuk
memakan dari makanan tersebut.

5. Menjatani rituaI khusus dengan melakukan' pemujaan kepada setan dan penyerahan tumbal.
Proses ini banyak dijatani oleh para dukun atau
pelaku syirik dengan cara-cara yang kadang

sangat ekstrim. Di beberapa daerah di putau

Jawa ada yang meyakini, bahwa seseorang yang

mati pada tanggaI satu Syura di hari Jum'at, maka

mayatnya memitiki kekuatan magis. Bahkan di

daerah Jawa Tengah, bila ada orang meninggal
pada hari tersebut, keluarganya diharuskan

untuk menjaga kuburannya setama tujuh hari

tujuh malam agar si mayit yang dikubur tidak
dicuri. Karena pencuri mayit akan mengambil
kain kafan dan beberapa bagian tubuhnya
untuk perlengkapan rituatnya. Dan ada seorang

ikhwan mengatakan, bahwa kejadian itu benar-

benar pernah terjadi di kampungnya, di daerah

Kebumen. Dan kalau kita amati, kasus Sumanto
yang menghebohkan itu, adalah salah satu

contoh dari praktek sesat ini.

3.

Sesu ngg uh nya setan itu mem b i s i kkan (wahyu nya)

kepada kawan-kowannya ogar mereka membantoh

ka m u. (QS a l.-An'6 m/6 :1 2 1).

Al.-Hafizh lbnu Katsir '#M berkata,"lbnu Abbas

6-|r, berkata,'Wahyu itu ada dua macam,wahyu

dari Al,l.Ah ffi dan wahyu dari setan. Wahyu

ALtAh u+ turun kepada Muhammad,sedangkan

wahyu setan diberikan kepada kawan-

kawannya".ls

Bersumber dari benda-benda pusaka yang

keramat. Atau istiLah sekarang benda-benda

mutia seperti batu mulia, kayu bertuah, wesi

(besi) kuning, kulbuntet, merah detima, Qur'6n
lstambut dan tain-tain. Benda-benda tersebut
konon bisa didapatkan dari para nenek moyang

atau . dari makhl.uk hatus mela[ui bertapa,

semedi,atau membeti dari para dukun.

Mel,al.ui ritual. khusus seperti: puaso ngrowot,

pati geni, bertapa -dan tirakatan. Seseorang bisa

menjadi dukun terkadang melalui puasa ngrowot,

yaitu tidak makan daging. Puasa poti geni, yaitu

4.
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RITUAI MENGHADIRKAN BANTUAN JIN

Rata-rata kesepakatan kerja sama antara

dukun dengan jin bisa terjadi karena dukun

metakukan perbuatan syirik, amalan kufur, alau

tindakan maksiat, baik secara terang-terangan
maupun tersembunyi, dengan harapan setan mau

berkhidmat atau memberi bantuan kepadanya.

Namun secara rinci dukun mampu menghadirkan
jin dan bekerja sama agar memberi bantuan yang

diinginkan dengan beberapa Langkah dan cara

sebagai berikut.

1. Bersumpah dengan nama iin.
Dukun mampu menghadirkan jin dan bekerja

sama dengannya untuk memperoleh bantuan

dengan cara bersumpah kepada satah satu nama

tokoh jin. Seorang dukun dalam menghadirkan jin

untuk mendapat bantuan, dengan cara mendatangi

suatu tempat yang getap dan dianggap angker

dengan membakar kemenyatl kemudian

mengucapkan mantra-mantra dan bersumpah

dengan nama satah satu tokoh Jin.

2. Memberikan persembahan berupa sembel'ihan

kepada jin.

Cara lain yang ditempuh sang dukun atau

paranormal agar jin memberi bantuan kepadanya

ada[ah, dia mempersembahkan sembe[ihan

kepada jin tersebut. Seorang dukun terkadang

menyembelih burung hitam, ayam hitam (cemani),

atau burung dara hitam, karena jin menyenangi

warna hitam. Kemudian daging dan darah atau

kepata hewan tersebut ditanam atau dibuang

ke tempat tertentu sesuai permintaan Jin. Dan

terkadang menyembeLih kambing, kerbau atau

sapi, bahkan sebagian dukun tega menyembel.ih

manusia dan kepalanya dipersembahkan kepada

tokoh jin dengan cara dikubur atau dibuang di

suatu tempat sesuai dengan permintaan Jin; bisa di

sungai, lautan, goa, jurang dan yang [ainnya.

3. Menghina simbol lslam.

Bol.eh jadi dalam mengabulkan suatu

permohonan, jin menyuruh sang dukun untuk
me[akukan perbuatan atau ucapan kufur, seperti

menjadikan mushof al.-Qur'6n berfungsi sebagai

sandal, talu digunakan untuk buang hajat atau

€

mushaf al.-Qur'6n diduduki sementara ia dalam

keadaan junub, dalam keadaan demikian dia

mengucapkan mantra-mantranya.

Diantara mereka ada yang menulis al.-Qur'6n

dengan kotoran atau darah haidh, atau membaca

al.-Qur'An sambiI me[akukan perbuatan terhina

atau menulis sa[ah satu surat aL-Qur'An dengan

cara terba[ik.

Suatu contoh, di. kalangan para santri Jawa

dikenal. mantra qulhu sungsang (surat aL-lkhlas

dibaca, yaitu sur:at al.-lkhlas dibaca dengan cara

dibaLik). Kalau orang yang mengolok-ol.ok simbol

lsl.am itau n{enghina ajaran a[-Qur'an masuk

dalam kekufuran, maka bagaimana dengan para

dukun yang melakukan demo penghinaan dengan

cara demikian dibiarkan dan tidak dianggap

melakukan peibuatan kufuf? Bahkan mereka lebih

kufur daripada hanya sekedar mengolok-olok ls[am.

4. Meramal fetapak tangan anak kecil. 
{

Terkada16,.sang dukun menghadirkan jin
untuk meminta'bantuan dan permohonan, dengan

cara metihat te[apak tangan anak kecil, terutama

untuk mencari barang hiLang atau mengembalikan

barang yang dicuri maLing. Maka sang dukun

bekerja sama dengan jin melalui cara tersebut.

SeteLah itu si anak disuruh bercerita siapa yang

nampak pada tetapak tangannya. Kemudian ia akan

mengatakan siapa pencurinya atau menunjukkan

tempat barangnya yang hil.ang. Atau terkadang

sang dukun meLihat mel.atui kuku anak yang belum

baligh, kemudian dari kuku tersebut akan nampak

gambar orang yang mencuri atau tempat barang

yang hil,ang tersebut. Semuanya adalah tipuan

setan untuk menggetincirkan ummat manusia.

5. Menggunakan bekas barang yang dikenakan

manusia.

jin membantu dukun untuk mengabulkan

hajatnya terkadang dengan cara sang dukun

menghadirkan beberapa barang bekas mi[ik pasien

yang hendak digarap, seperti sapu tangan bekas,

celana dalam bekas, baju bek'as atau BH bekas dan

semisa[nya.

Suatu contoh, ketika dia ingin mengembalikan

orang, dukun meminta baju atau pakaian apapun

mil.ik orang yang hilang dan baju tersebut diikatkan
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pada jeruji roda belakang sepeda. La[u roda diputar
ke arah betakang. Dalam sehari, rituat ini dilakukan
sebanyak tiga kal.i pada waktu Subuh, Dzuhur dan

Maghrib. DiLakukan terus-menerus sampai orang
yang hilang pulang. Ada sebagian dukun yang

meminta sepasang sandal atau sepatu milik orang
yang hi[ang, ditangkupkan terba[ik dan saling
bertotak betakang. Ditengah tangkupan Sepasang

sandal ini, disetipkan sekuntum bunga cempaka

mulya yang telah diikat benang [awe. Kemudian

kedua benda tersebut diikat dengan ta[i dari
gedebong (batang pisang) dan digantung di pintu

masuk rumah, Se[ama sandaI tersebut tergantung
dan orang yang hilang belum kembati, ucapkanlah

keinginan sqtiap hari.

6. Membakar burung gagakdi daerah angkeryang
diyakini menjadi tempat bernaungnya Jin.

Di suatu daerah'di Yogyakarta, ada sebuah

ritual. khusus yang diyakini masyarakat, yaitu bil.a

ingin bertemu deng.an Jin, maka seseorang (dengan

hanya seorang diri) harus membakar bangkai

burung gaga( waktu matam hari di tempat angker
yang diyakini tempat bersemayamnya Jin. Maka
jin akan datang'.deflgan penuh kemarahan, karena

burung gagak; yang diyakini adalah binatang

kesayangan jin teLah dibakar. Untuk menjalani
rituaI ini, seseorang harustah pemberani, .karena
ia tidak boleh takut kepada kemarahan jin. Lal.u

setetah bertemu, terserah orang tersebut, akan

membuat kesepakatan apa dengan sang jin.S

$rB[t-$rB[B illnmruilffl
Keberkahan hidup haruslbh menjadi prioritas
seorang mukmin. Meski demikian, keberkahan
hidup tidaklah dengan mendatangi tempat-
tempat keramat ataupun memiliki azimat
sehingga memiliki kepercayaan diri, akan tetapi
keberkahan hidup diperoleh dengan sebab-sebab
syar'i yang . sesuai dengan petunjuk ilahi.

a.n. M Nazar*ddtnr:

:rrFdir!1rffi.ihfi4t6n tunndtr

in:q l.q'l E h
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N{-e}&,,, 'Fer$mr*crv. *ls
ddls-r@flh kqpffiSmilaa,fl
Disusun oleh : Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin 1di)W

idak seorangpun Muslim yang mengingkari
bahwa beribadah kepada selain Al.L6h adaLah

kufu r dan syi ri k akbor.felapi mengapa seba gia n

kaum Musl.imin terjerumus ke dalam kemusyrikan

ini? Ternyata terdapat masa[ah-masalah rancu

yang melilit pemahaman sebagian kaum Mustimin,

sehingga tanpa disadari mereka terper:angkap ke

da[amnya.

Ada bebera$a sebab yang mengakibatkan
rancunya masa[ah-masa[ah itu, mudah-mudahan
pemaparan yang singkat ini, dengan taufiq A[tAh,

akan membuka hati kaum Muslimin untuk lebih

menjaga keutuhan tau.hidnya dan nlgnjauhi segala

wasitah syirik. Beberapa sebab itu antara lain
berupa kesalahan daLam hal.-haL berikut.

{. Pengeftian Berhala

Menyembah atau beribadah kepada berha[a,
jelas merupakan kekafiran.Jika itu dilakukan
bersamaan dengan beribadah kepada Al.l.Ah Mj

, berarti itu adatah kemusyrikan,syirik akbar.

Banyak sekali nash yang menegaskan supaya

orang di zaman ini atau zaman sebelumnya,

meninggal.kan penyembahan kepada

sesembahan-sesembahan sel.ainAl.l.6h b& itu.

Di antaranya firman Al.l.6h w :

Sesungguhnya masiid-masiid itu adalah untuk

Alldh, maka janganlah kamu menyembah opapun

selain Alldh di dalamnya. (QS at-Jinl2:18).

Ketika Rasul.ul.L6h ffi ditanya oLeh AbduLl.Ah bin

Mas'0d €g tentang dosa apakah yang paling

besar, be[iau menjawab:

gL1;r5:r*J t,tr, .'i{E iSlrit &4 o1

Apabila engkau menjadikan selain Alldh sebagai

tandinganNya yang disembah, padahal Dialah

yang telah menciptakan engkau. (HR Bukh6ri
dan'Musl.imj.1

Namun ada sebpgian kaum MusLimin yang

keliru da[am memahaminya. Menurut anggapan

mereka, berhal.a hanyal.ah patung, kayu, batu,
pohon, serta tempat-tempat keramat yang

biasa disembah oLeh orang-orang Hindu,

Budha dan sejenisnya yang bukan beragama

ls[am. Sedangkan kuburan orang-orang shatih
yang dipuja-puja atau yang biasa dikunjungi
oleh sebagian kaum Mustimin untuk mencari

wasilah mendapatkan berkah, tidak dianggap

sebagai berhala. Maka ketika sebagian kaum

Musti m i n Serbondong-b ondong' ngalap berkah

dari berbigaipenjuru daerah ke tempat-tempat
yang dianggap sakrat di kubural orang-

orang shalih untuk memohon berkah kepada

penghuni kuburan atau mencari syafa'at, hal itu
tidak dianggap sebagai penyimpangan datam
peribadatan dan bukan peribadatan kepada

selain Atteh M. Bahkan justeru dianggap jenis

peiibadatan kepada Al.LAh o* yang utama.lni
jel.as batil..

KarenJ fakta ini l.ah, maka Ras0l.ul.l.dh

ffi menegaskan larangannya agar tidak
menjadikan kuburannya sebagai berhala. Beliau

ffi bersabda:

l//

-r.ai.ot3-,1 cda"rll. ..t*: ejL
Yo Alldh,jonganlah Engkau iadikan kuburonku

sebogoi berhala. (HR Ahmad da[am ol-Musnod.

Syaikh Ahmad Muhammad Sy6kir menyebutkan,

isnadnya Shahih).2

Shahih al-Bukhdrf datam Fatbu al-Bdry Vllvt63, Kiftb at-TofslL

Bdb lll no.4477 serta yang lalnnya, dan Shahih Muslim bi Syorhi

an-Nawawi, tlhqlq Khanl, Ma'mon Syiha, Ddr al-Ma'rifoh, Beirat,
CetVll, !42L H/ 2000 M, ll/266-267, no. 253.

Musnod lmam Ahmad,luzYll, Syarh & Ta:lfq: Abmad Mubammad
Syikir, Ddr at-Hadlts, Kairo, cet. I 74!6 H/1995 M, hal'. 173, no.

7 352, Musnad Abl Hurairah.

Jtlr'"&)i

,'2

A;frtWfr^.''9A"JJ
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Hadits ini menunjukkan balura jika kuburan
Nabi ffi disembah,tentu akan menjadi berhala.
Akan tetapi,A[[Ah M menjaganya hingga
manusia terha[ang untuk menyembahnya.3
Pada hadits lain beliau juga menegas.kan

larangannya agar tidak menjadikan kuburannya
sebagai lahan per,ayaan karena haL itu akan
menjadi wasi tah menuju kemusyrikan, menuju
pemberhal.aan terhadap kuburan. Bel.iau ff
bersabda:

Pada saat yang sama, sikap mengagungkan,
cinta,tunduk dan merendahkan diri kepada

tempat-tempat sakra[, seperti kepada kuburan
ora n g-ora ng sha [i h, pefilas an. peil lasan, atau
bahkan masjid-masjid kuno yang dikeramatkan;
oleh sebagian kaum Muslimin justru tidak
dianggap sebagai peribadatan kepada selain
ALLAI *a . PadahaL.hakikat ibadah pada

prinsipnya adal.a[ sikap merendahkan diri
dengan bertqrnpu pada cinta dan pengagungan

kepada yang diibadahi.5

I mam I bnr4 al.-Qayyim,#)F" mengatakan,
ibadah menghimpun dua pokok; cinta yang

setinggi-tingginya dan sikap merendehkan
diri serta tunduk yang setunduk-tunduknya.
Siapa saja yang engkau cintai,tetapi engkau
tidak tunduk kepadanya, maka engkau
bukan penghamba.terhadapnya. Begitu pu[a

seba[iknya. Siapa saja yarig eng(au tunduk
kepada rrya, teta pi tidak menci ntai nya, eirg kau
pun bukah'penghambj terhadapnya. Sampai

engkau betul-betu[-mencintainya dan betu[-
betuI tunduk serta merendahan diri kdpadanya.T

Apabil.a seseorang me[aksanakan kewajiban
atau melakukan amaliah [ahiriyah, didorong
oleh sikap merendahkan diri yang didasari
kecintaan dan sekaligus pengagungan kepada
Attah tw. ,maka itu adalah ibadah yang

sebenarnya. 5al.ah satu contohnya terkait
dengan sabda Rasul.utl.6h ffi:

tMr
.rel.r 3r1o$.2 .lJg

l an g on lah eh g ka u i ad i ka n rtrytah - ru mah m u

menjadi (seperti) kuburan, dcin jangonloh engkou
jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan.

(HR Abu Dawud, dishabibkan ol.eh Syaikh al.-

Al.bani).4

Kesimpulannya, berha[a adal.ah sega[a sesuatu
yang dijadikan sesembahan seLain Al.l.5h ** ,

baikberupa kuburan atau benda-benda keramat
yang ada di da[amnya,s termasuk makhluk halus
atau benda apa safa yang menjadi tumpuan
harapan atau tumpuan ngalap berkah. ltulah
berha [a. Walldh u ol- M ustu'A n.

li 'j' gt-+rr ti6y dV;: ft 6
tit!1 ,a 4 (u ,y u it cg6

,J* .rr-,' i t'u ( n 6 xi'j' l.lql'J
Barangsiapa yang berpuaso di bulan Ramadhan

korena iman dan karena mencari pohala Alldh,
maka akan diampunkan dosanya yang telah
berlalu dan barangsiapa yang mendirikan
shalat malam pada malam lailatu qadar karena

Lihat Taqrtb at-Tadmuriyyah, Syaikh Muhammad bin Shalih nt-
'Utsimln, I'tinh' & takhrij: Sayyid bin AbbAs bin Ati al.-Jul.aimi,

M a kta ba h as- Su n n oh, Kai ro, cet. I, t4t3 H/!992 M. hat. 1 t 5.

Maddrij as-Sdlikfn, lmam lbnu at-Qayyim, DAr hy6' at-Turdts aL-

Arabfy, cet. tl,t42t H/200t M,1/66

* Pengertian lbadah

Pengertian lbadah kepada ALtAh tas juga
banyak disaLahfahami oleh banyak umat lslam.
Sebagian di antara mereka memil.iki asumsi
bahwa ibadah kepada 4l.l.6h w terbatas pada

amaliah Lahiriyah sha[at, puasa, haji,zakat dan

bmaliah-amal.iah Lahiriyah lainnya saja. Di sisi

lain ada yang menganggap bahwa ziarah kubur
para wati atau orang-orang shalih pada hari-
hari tertentu, bahkan menyengaja me[akukan
perjal.an jath (syaddu ar-Rihdl) ke kuburan-
kuburan itu merupakan ibadah kepada Atl.Ah w
yang sangat utama.

Lihat Fathu al-Majid Syorhu Kitab at-Tauhid, Syaikh'Abdur
RahmAn bin Hasan Atu asy-Syaikh,murdja'ah; syaikh Bin 86z,
Mat<tabah Ddr as-Satdn & Ddr al-Faihd', !4!4 H/!993 M,\Ab MA

Jd' a Annal Ghuluw fi sh-Shdlihln....hal. 2L2.

Shahth Sunon Aolba*/,a, Maktobah al-Ma'drif, Riyadh, cet. ll dari
terbitan terbaru, I /57 1, no. 2042
Fathu al-Majfd Syarhu Kitab at-Tauhfd,op.cit. hat.212
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iman dan karena mencari pahala AlI6h, maka

akan diampunkan dosanya yong telah berlalu.
(HR N4usLim).8

Juga sabda betiau pada riwayat [ain:

( rlr Y {'}i u.t-$lt r t18y du'; t r: !
d* ot-e-r .tt rl

Barangsiapo yang mendirikan shalat malam di
bulan Ramadhan karena iman dan karena mencari
pahata AIlAh, moka akan diampunkan dosanya

yang telah berlalu. (HR Mustim).e

Maksudnya,-puasa dan shalat matam seseorang

akan berfungsi benar sebagai ibadah yang

menghapus dosa jika puasa itu dilandasi oteh

keimanan dan dalam rangka mencari pahala

AlLAh.Mafhum dari penjelasan diatas, jika

seseorang bersikap merendahkan diri dan tunduk
dengan dil.andasi rasa cinta dan pengagungan,

penuh khidmat, penuh rasa harap dan cemas,

kepada benda-benda atau tempat-tempat yang

disakralkan seperti kuburan para wa[i,petilasan

dan sejenisnya, berarti itu termasuk peribadatan

kepada selain ALl.6h. Dan hukumnya jetas,

termasuk syirik akbar. Wal'$Adzu BiUAh.

* Mengikuti Nenek Moyang

Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh
sebagian um'at.lsl"am adaLah taktid kepada

tradisi nenek moyang yang menyimpang.

Dan ini sebenarnya merupakan perilaku dan

kebiasaan kaum musyrikin semenjak zaman

dahulu. Atlah w berfirman menceritakan
perihaI mereka:

'2.'(et' d!

S&4v <)(i6
)t ,,
\ivr. ^i;(tirtU

'br34.{;(*'6$;;
D a n a po b i Ia d i kota ka n ke p a d a m e re ka :' I kuti ta h

.e

apa yang telah diturunkan Alldh', mereko

menjawab:"(Tidak) kami hanyo akan mengikuti

npayong kami dapati pada nenek moyang kami

biasa melakukonnya". Padahal nenek moyang

mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak
mendapat petunj uk. (QS a l.-Baqa rah/2:17 0).

lmam lbnu Kaslr ai,!g menjel.askan ayat di atas:

Apabita dikatakan kepada orang-orang kafir dari

kala ngan kaum .mrisyri ki n itu : "l kuti la h wahyu
yang diturunkan ALtAh kepada Rasu[Nya, dan

tinggalkan kesesatan serta kebodohan yang katian

lakukan", mdreka akan menjawab:"[fidak) kami

hanya akan mengikuti kebiasaan yang kamidapati
pada nenek moyang kami'lyaitu penyembahan

kepada patung-patung dan berhala-berha[a. Maka

ALtAh pun berfirman rnengingkari sikap mereka

(dengan firmanNya pada akhir ayat)."lo

Demikian puta firman Atl.6h w pada ayat l.ain:

U-t-._l

SShv]"iiiJ-GWi?
tt$ {t+,ifkc r*

it'.t3

ti

\j6x\{ju$iix J}.\t)j

8

9

Sh o hlh M u sli m B i Syo r hi a n - N awawf, op.cit.Y I / 283, no. t7 7 8

lbid,no.1777

Aie\:iU"&j+
Do n a pa b i la d i kataka n ke p ad a m e reka :' I kuti lah

apa yong diturunkan AUA|', mereka meniawab:
'(idak) tetapi kami hanya akon mengikuti

kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang

kami".Apakah mereka (akan mengikuti nenek

moyang mereka) walaupun sebenarnya seton

menyeru mereka ke dalain azab api neraka yang

menyala-nyataT (QS Luqm6n/31 :2 1).

{. Salah PersepsiTentang Wasilah

Merasa bahwa diri penuh dosa,tidak suci

dari kesatahan, banyak memitiki kotoran hati

dan banyak melakukan kemaksiatan, ada[ah
perasaan positif yang akan dapat mendorong

seseorang semakin taat dan bertakwa kepada

Al.l.6h wserta semakin menjauhi larangan-

laranganNya. Tetapi jika seseorang merasa

tidak l.ayak untuk langsung memohon kepada

Al.l.Ah rgkarena merasa dirinya terlatu kotor

L0 Tafstr lbnu Kotsir, ayat terkait,Juz I
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hingga memerlukan wasiloh.dari or:ang sha[ih

yang telah meninggal dunia supaya bisa

sampai kepada AL[Ahw, maka ini adalah suatu

kesalahanfatal. '. i

Apal.agi jika untuk membenarkan sikap ini, ia

berargumen bahwa "menghadap presiden saja

perLu wasilah yang dapat memberikan syafa'ot',

jel.as ia semakin terjerumus dalam kesatahan

yang l.ebi h fata l. l.ag i. Yaitu menyerupakan Al'LAh

dengan seorang presiden. Mengapa? Sebab

sadar atau tidak sadal ia te[ah menganggap

bahwa AtL6h wseperti seorang presiden. Untuk

menghadap ALl.Ah rg , memerluka n wasilah

seperti haLnya menghadap presiden. Padahal'

presiden Q3nyak memitiki kelemahan, di

antaranya tidak mengetahui persis kebutuhan

setiap rakyatnya, sehingga ia memertukan

pembantu untuk menghubung.kan diri nya

dengan rakyatnya. Sedangkan AtL6h w Maha :

Sempurna dan Maha mengetahui sega[a-
.ga[anya,tidakmemer[ukansatupembantupun'

Menyerupakan Atl.Ahw dengan makhtukNya

adalah kufur. ALIA\ w berfirman:

tiat IY ;a';tl t fia:'fi 66; x
Maka jonganlah kamu meniadikan makhluk'

makhluk serupo dengan Alldh. Sesungguhnya

Altdh Maha Mengetahui sedangkon kamu tidak

men getah u i. (QS an- Nah VI6:7 4).

Pada ayat iniAil.Ah tw melarang untuk
mengadakan sesuatu yang serupa dengan

At[eh.11

Kaum Musyrikin Arab zaman dahutu
juga menjadikan patung-patung yang

menggambarkan orang-orang shalih yang

telah meninggaL dunia sebagai wasilah- Mereka

menganggap hat ini serupa dengan menghadap

para raja dunia yang memerlukan wasilah.tz Dan

ini adalah kebati[an.

Kaum'Musyrikin menyatakan bahwa .

7I Syorhat-Aqidah al-Wdsithiyyah, syaikh Dr. Shitih bin FauzSn al-

FauzAn, Maktabah oLMa'driJ Riyadh, cet Vl, 7473 H/1995 M'hal.
73, sub juduL no. 17.

12 tbid

penyembahan mereka kepada para berha[a

hanyal.ah sebagai wasilah untuk mendekatkan

d iri kepada ALtAh rEe- den ga n sedekat-dekatnya.

Tetapi tindakan mereka itu tetap disebut
penyekutuan terhadapA[tAh w; .ALLA\ w
berfirman menceritakan tentang kil.ah kaum

musyrikin penyembah berha[a itu:

63i;\JL-6;AS;1i3:zu
Komitidak menyembah mereka melainkan ogor

mereka menciekatkan diri kami kepoda Alldh

de n ga n sedhkat- d e kotnya. (QS az-lumar /39 :3).

lmam lbnu Katsir '+iM dalam tafsirnya
menjelaskan (artinya): Mereka menyembah

patung-patung itu karena menganggap bahwa

patung-patung itu menggambarkan para

ma[aikat yang dekat hubungannya dengan

AttAh, supaya patung-patung ma[aikat itu

member$pl syafa'at kepada mereka di sisi

A[teh.15 \
Jadi, ituLah tindakan kaum musyrikin zaman

du[u, membuat wosiLah untuk mendekatkan diri

kepada Al.tAh dengan sesuatu yang sebenarnya

bukan wasilah. Dan mereka tetap disebut kaum

musyrikin.Adapun pembahasan rinci tentang

wasilah yang benar dan yang tidak benar,

pernah dikupas di Majal.ah As-Sunnah pada edisi

tt/Thn XV/Rabi'ul. Akhir 1433H1Maret 2012M.

Demikiantah beberapa sebab yang menjadikan

sebagian kaum Muslimin terjerumus dalam

kemusyrikan yang amat berbahaya. Beberapa

sebab di atas hanya beberapa saja yang

pokok. Sebenarnya masih ada beberapa

sebab [ain, seperti ketidakmengertian
dan mengikuti hawa nafsu.Tetapi mudah-

mudahan apa yang dikemukakan di atas

cufup merangsang kesadaran umat lstam

untuk memperbaiki pemahaman serta ja[an

hidupnya agar kelak pada hari akhirat dapat

mempertanggungjawabkan segatanya di

hadapan ALl,Ah yang Maha Perkasa dan Maha

Kuasa, Walldhu Waliyyu at-Tauflq.fl

t3 Tofsir tbnu Katsir, juz lV, Surat az-Zumar/39

diringkas bahasanya.

ayat 5 dengan
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Jqmlah Banyek
Bukan Barometei Kebenaran

Disusun oleh: UstadzAbu Minhal, L.c.'#W

I ika ada seseorang menyaksikan banyak manusia

I mengucapkan satu pendapat yang sama

J.t.u meyakini sesuatu yang serupa, kondisi

demikian akan mudah mendorongnya untuk
mengikuti ucapan dan keyakinan mereka. Sebab,

seperti diungkepkan pepatah Arab, manusia itu

[ak gerombolan burung, sebagian akan mengikuti
lainnya. Dan pada gitirannya, akan menanamkan

kesan pada benak orang tersebut bahwa pendapat

yang menyaLahi mereka merupakan pendapat

yanf keLiru dan salah, dan otomaiis orang-orang
yang tidak sejatan dengan mereka pun ia anggap

kumputan orang yang.satah jalan (baca: sesat).
'Dengan 

mel.ihat fakta di atas, maka tidakLah

adil. dan iLmiah bi[a kuantitas dijadikan sebagai

barometer al-hoq (kebenaran). Bita mayoritas

manusia memang berada di atas aL-haq, dengan

mengagungkan nash-nash a[-Qur'An dan

Sunnah shahfhah serta berkomitmen tinggi
untuk mengamalkannya secara keseluruhan dan

mendakwahkannya, maka itutah kondisi yang

ideal. bagi manusia untuk mengenal kebenarah.

Komunitas sosiaI yang [urus tersebut akan menjadi

media yang kondusif bagi perkembangan anak-

anak dan generasi selanjutnya. Mereka akan

memil.iki tetadan baik dan contoh luhur datam

aqidah, akhl.ak, ibadah dan muamatah serta aspek-

aspek keagamaan tai nnya.

Namun, persoatan akan muncul. biLa mayoritas

berada dalam kondisi . seba[iknya; ideotogi
yang berkembang tidak pernah dikenaL di masa

Salafush-Sh6l.ih, takLid buta menjadi dasar agama,

tradisi Lokat sangat diagungkan, hadits-hadits palsu

diama[kan, kaifiyah ibadah baru lagi tak berdasar

menjadi 'sunnah' yang mesti dipertahankan.
Pengaruh mayoritas ini datam masyarakat tersebut
akan menyeret anak-anak,generasi muda lslam dan

orang-orang jahiL' serta orang niualla/ memahami

lstam tidak sebagaimana mestinya. Mungkin saja,

mereka menjafl i pi hak ya n g superior,ta pi yang pasti,

standar al-hoq' (kebenaran) bukanlah berdasarkan
, besarnya jumLah. massa suatu keLompok dan

kekuatan otot mereka

MENURUT A[.QUR'AN,

. KEBANYAKAN MANUSIA

TIDAKBERADA DIATASJATANTURUS {

Me[al.ui].'beberapa ayat, justru al.-Qur'6n

yang merupakan pedgman hidayah umat lstam

mencela juml.ah manusia yang mayoritas dan

memberitahukan bahwa kebanyakan manusia

berada daLam kesesatan dan kebatilan. ALl.6h w.
berfirman:

e 1:,,-i-,".:'{l j;1U

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-

ordng yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan

menyesatkanmu dari jalatn Altdh. Mereka tidak

lain hanyaloh mengikuti persangkaan belaka, dan

mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap

AUAD. Sesungguhnya Rabbmu, Dia-Iah yang lebih

mengetahui tentang orong yang tersesat dari ialon.
Nya dan Dio lebih mengetohui tentang orong orang

ya n g m e n d a p at p etu nj u k. (QS a l.-An'A m / 6:lt6-tt7 ).

lmam lbnu Katsir 'W mengatakan, "(Da[am

ayat ini) AtHh Ta'ala mengabarkan kondisi

S; "& sV ':fii 1y'o;;i of,;rt ,W
,; J5^ i, ii,|';" g;

6"t^i5\{A'fiiyi

8oE

1@ 6*y
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kebanyakan penduduk muka. bumi dari anak
keturunan Adam, sesungguhnya (mereka berada)

d a [a m kese sata n ". (Tafsi r u a l- Qu r k n i l-Az h i m, 3 /322\.
Dan Al.l.Ah ua berfirman:

ijrJ;,4e W,#W'66.IV
.)trpii/6tfrr;

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kgpado

sebagian yang lain, kecuali.orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikit
lah mereka tnt. (QS ShAd/38:24).

Bukarkahjumlah kaum Musl.imin lebih sedikit
dibandingkan bi[angan orang-orang yang kafir?
Dan umat lslam yang taat menjalankan kewajiban-
kewajiban agamanya Lebih sedikit ketimbang
orang-orang yang mengabaikannya?

lmam lbnul.-Qayyim ,#SZ berkata, "Kaum

Mukminin berjum[ah sedikit di tengah manusia. Dan

u[ama berjumtah sedikit ditengah kaum Mukminin".l

Maka, untuk mengelabui orang, kl.aim juml.ah
yang banyak dijadikan oleh ahLi batiL untuk
menegaskan kebenaran jal.an dan keyakinan mereka.

Karenanya, para pengusung kebati[an, penyeru
kepada bid'ah, penjaja [iberalisme dan orang-orang
yang memusuhi kebenaran at-Qur'dn dan Sunnah
shahihah berusaha metariskan dagangan' mereka
dengan menyebarluaskan ktaim banyaknya para

pengikut dan pendukung mereka. Misi-misi dan

doktrin mereka suarakan melalui berbagai media
massa agar terbentuk opini bahwa betapa banyak
orang yang mengikuti mereka, kemauan merekalah
yang diinginkan oleh pubLik dan selanjutnya klaim
bahwa mereka berada di atas jalur yang benar dan
lurus. Bukankah bil.a satu golongan r.renyimpang
yang memi[iki cabang di m.ana-mana,sedikit banyak
akan mempengaruhi pandangan miring orang
terhadap go[ongan itu?

Da La m kita b Masd i Iu a Lt d h i li yyoh,sya i kh M uha m mad

bin Abdul. Wahh6b 4!$5 menyebutkan salah satu

ciri jahitiyah, "Berhujjah dengan apa yang dipegangi
kebanyakan orang tanpa menengok dasarnya".

PARAMETER KEBENARAN

Dengan demikian, parameter kebenaran

bukanLah berdasarkan kuantitas, banyak atau sedikit,
Akan tetapi, "kebenaran itu (disebut kebenaran)

tatkala sesuai dengan datit, tanpa perlu menengok
banyaknya orang yang menerima atau'minimnya
peno[akan ora4g.Antipati manusia atau respon positif
mereka tiddk otomatis menunjukkan kebenaran.atau
penyimpangan salu.pendapat. Tiap pendapat dan
perbuatan haruslah berdasarkan dal.it (yang shahih)
kecual.i pendapat (ucapan) Nabi ffi , karena ucapan
bel.iau sudah menjadi hujjah (dasar, daLil.)".2

Att6h ffi telah mengabarkan tentang umat
terdahulu bahwa kaum minoritas bisa saja berada

di atas at-hoq.AllAh ad beffirman:

MJy,a';;t;U3
Dan tidak beriman bersama dengon Nuh itu kec.uoli

sed i kit.(Qs qgd/l1 :40).

Maka, siapa sajq berada di atas al-haq
yang bertandaskan dal.iL yang shahfh dan lurus,
berkomitmen kuat dengannya da[am ucapan,
perbuatan, keyakinan, meskipun ia sendirian, diatah
orang yang benar dan lurus,dan setanjutnya pantas

diikuti ol.eh orang tain.

Bahkan, seandainya tidak ada seorang pun
yang berpegang teguh dengan a[-haq, selama
itu merupakan kebenaran, tetaptah merupakan
kebenaran dan menjadi sumber k€selamatan.3

Apabil.a kebanyakan prang hanyut dalam
kebati[an dengan me[anggar syariat,tidak konsisten
dengan ajaran Nabi Muhammad M yang diutus
untuk menyampaikan itmu dan hidayah kepada

semua manusia, mengadakan hal.-haL baru dalam
agama lslam yang tidak ada dasarnya yang jeLas

dan tidak pernah dikenaI oleh generasi terbaik umat
lslam; datam kondisi demikian, pendapat mereka
harus ditolak dan tidak boteh 

-terpedaya 
dengan

jumtqh mereka yang ada di mana-mana.

Sahabat Abdul.l.Ah bin Mas'ud

berkata: .
# pernah

En1 ,z-)f, ,7/
f" u.J*-l

2 Lihat Manhajul-lstidldl,2/695.
3 Syorhu Masdili al-lhhiliyyah, htm.61.
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panganl.ah seseorang dari kalian menjadi latah .

(dengan) mengatakan,Aku bergabung dengan (arus)

manusia (saja)i [api) hendaknya ia melatih diri untuk

beriman walaupun orang-orang tetah kafirl. '

Atas dasar nasihat berharga di atas, mari kita

tanamkan pada diri kita, "Hendakl'ah kita melatih

diri (dan berusaha keras) untuk berkomitmen

dengan petunjuk Nabi Muhammad ffi , walaupun

banyak orang telah mengabaikan petunjuk beliau

dan' mengadakan hal.-hal' baru datam ls[am"'

Semoga Al.leh-' d4 memberikan hidayah, rasydd

dan taufik-Nya kePada kita semua.

lmam lbnuL-QaYYim '$lz juga telah

menggariskan pesan pentingnya,'Jangantah engkau

(mudah) tertipu dengan apa yalg mengelabui

orang-orang jahil.. Mereka itu mengatakan, 'lika

orang-orang itu (yang berada di atas al-haq) betul-

betul. di atas kebenaran, mestinya jumlah mereka

tidakakan sedikit. Sementara manusia lebih banyak

yang tidak sejal.an dengan merekal lngattah bahwa

sesungguhnya orang-orang (yang berada di atas dl:

haq) ituLah manusia (sebenarnya). Sedangkan orang-

orang yang bertentangan dengan mereka hanyatah

serupa dengan manusia, bukan manusia. Manusia

(sebenarnya) hanyaLah orang-orang yang mengikuti

at-haq meskipun mereka berjuml'ah paLing sedikit'ia

Syaikh Sh6l,ih ai-Fau zAn hafizhahulldh mengatakan,

"Memang betul, biLa mayoritas (manusia) di atas

kebenaran dan aLhoq, maka itu bagus sekali' Akan

tetapi, sunnatulldh (ketetapan Al'Lah w ) yang

berjal.an bahwa kuantitas yang besar berada di atas

kebatitan. (Ketetapan ll.ahi ini berdasarkan firman A[[Ah

*s yang artinya): [Dan sebagian besar manusia tidak'

akan berimon -wolaupun komu sangat menginginkonnyal

(QS Y0suf42 ayat 103) dan firman-Nya:lDan iika kamu

menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi

ini, niscaye mereka akan menyesatkonmu dori ialan

NIAh. Mereka tidok tain hanyalah mengikuti persongkaon

b ela ka, da n m e reka ti d a k Ia i n ho nyalo h be rd usta (terh ad a p

AUAh)]. (QS al.-An'Am/5 ayat 116).s

e

BENARKAH MAYORIIAS KAUM MUSLIMIN

PADA MASA SEKARANG BERAQIDAH ASY'ARIVAH?

Kaum Asya'irah (ylng beraqidah Asy'ariyah)

adal.ah orang-orang yang berintisab (menisbatkan

d i ri) kepadaAbu [- Hasan at-Asy'a ri,ya ituALi bi n I smA'iI

yang wafat pada tahun 330H. Sebenarnya, melalui

rtp.t nittoris, dapat diketahui bahwa sosok yang

terkenaI ini mengarungi'tiga fase dalam aqidahnya:

bermadzhab Mu'tazitah, kemudian berada dalam

fase antara pengaruh aqidah lrllu'tazitah dan

mengikuti Sunnah dengan menetapkan sebagian

sifat Al.L6h, nAmun masih menakwilkan sebagian

besarnya, Fase ini yang kemudian dikenal dengan

aqidah Asy'ariyah. Lal.u keyakinannya yang terakhir,

meyakini aqidah yang dipegangi dan diyakini

oleh generasi SaLaf umat lstam. Sebab, ia telah

menegaskan dan memaparkannya dalam kitabnya

oI-tbdnah yang termasuk karya terakhir be[iau'

Di datamnya, beliau menjelaskan bahwa dirinya

mengikuti {qidah yang dipegangi oLeh lmam Ahti

sunnah, tmift'nhmad bin HanbaL 4d)E dan Utama

Ahl.i Sunnah Lainnya.-Yaitu, menetapkan semua

nama dan sifat yang ditetapkan AttAh ffi bagi

Dzat-Nya dan ditetapkan oteh Ras0tul'LAh bagi-Nya,

sesuai dengan keagungan dan kemutiaan A[[6h ug ,

lanpa takyif, tamtsil, tobrif dan takwil' Berdasarkan

firman Al.L6h vt yang artinya: Tidak ado sesuotu

pun yang serupa dengan Dio, dan Dio-lah yong Maha

Mendengor dan Metihat. (QS asy-Syr)rAfi2.'LI).

Dikal.a panutan dan tokoh utama Asy'ariyah,Abut-

Hasan aL-Asy'ari ';rsy" tetah meninggatkan aqidah

Asyariyahnya, para penganut aqidah Asy'ariydh

masih bertahan dengan pemikiran Abul-Hasan at'

Asy'ari '+sB sebetum meninggal'kan aqidah yang

digagasnya menuju aqidah Ahti Sunnah wal-Jama'ah'

Belakangan, ada ungkapan populer di tengah

sebagian masyarakat bahwa golongan Asy'ariyah di

masa ini merepresentasikan 95% dari jumlah kaum

M usLi mi n. Arti nya, yang memega n g i aq idah fu y'ariyah

didunia lslam merupakan kaum mayoritas.

Syaikh Abdul. Muhsin al'-Abbad hafidhohulldh

menyanggah pendapat tersebut, me[atui beberapa

tinjauan sebagai berikut:6

4 Mifidhu Ddris-Sa'Adah,7/147.

5 Syarhu Mosdili at-l6hiliyyaf,, Shatih at-Fauz6n, htm' 52

6 Lihat Qothfu Jana ad:Ddni, Darut-Fadhilah,

!423H-2002M, h Lm. 35 -36
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{. Bahwa penetapan prosenta3e di atas haruslah
berdasarkan penghitungan detail. yang
menghasitkan data empiris yang vatid. Dan
ternyata tidak ada sensus untuk menghitung
jumLah penganutnya, hanya sekedar klaim
kosong belaka.

{' Anggap saja prosentase itu benar, namun tidak
otomatis juml.ah yang banyak mengindikasikan
lurus dan benarnya aqidah tersebut. Sebab,
aqidah yang benar dan lurus hanya dapat digapai
dengan mengikuti aqidah yang diyakini oteh
generasi SaLaf dari katangan Sahabat Nabi dan
insan-insan yang berjal.an di atas manhajmereka
dengan baik. Bukan dengan niengikuti aqidah
yang penQlagasnya baru wafat pada abad
empat hijriyah, apalagi yang bersangkutan telah
meninggalkan aqidah (yang sal.ah) itu. SeLain itu,
secara logika,tidak mungkin ada kebenaran yang
tertutup dan tersembUnyi bagi para Sahabat
Nabi, generasi Tabi'in dan para pengikut mereka
dengan baik, dan kemudian kebenaran itu baru
diketahui oleh orang yang'ketahirannya setelah
masa generasi terbaik umat ls[am.

.1. Sel.ain itu, aqidah Asy'ariyah hanya[ah diyakini
ol,eh orang-orang yang mendataminya di
Lembaga 'pendidikin Asy'ariyah atau mereka
mempel"ajarinya dari tangan guru-guru
berkeyakinan Asy'ariyah. Sedangkan orang-
orang awam yang jumlahnya sangat banyak itu
tidakl.ah mengenal Asy'ariyah. Aqidah mereka
masih di atas fitrah.

* Syaikh Bakr Abu. Zaid dalam at-Ta'dLum7

menambahkan bahwa aqidah orang-orang dari
tiga generasi terbaik; dari generasi Sahabat
dan dua generasi selanjutnya sejalan dengan
Kitdbulldh dan Sunnah Ras0l.ul.l.6h M yang
dal.am perjal.anan sejarah dikenal. dengan
Aqidah Sal.af.

MAKA, BERSABARLAH

DAN TETAPTAH KOMITMEN DENGAN AI..HAQ

Dengan mel.ihat fakta Lapangan, orang yang
tidak dan belum komitmen dengan ajaran Nabi
Muhammad ffi juml.ahnya Lebih banyak bahkan

dominan di tengah masyarakat, maka seorang
Muslim yang taat kepada AtHh w dan Rasu[-Nya

ffi tidak perl.u meraia cemas, resah dan terasing
tantaran tidak "memi [i ki" teman banyak atau ba hkan
tidak punya teman sama sekali. Sebab,.hatinya
ingin bersama dengan "orang-orang orang-orong
yang dianugerghi nikmat oleh Alldh,yaitu: nabi-nobi,
para shiddfqin, orang-orang yang mati syahid, dan
orong-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang
sebaik-baiknya"..8

Apabil.a kesabaran dan keyakinannya menipis,
maka ia akafi meninggaLkan kebenaran itu, tidak
sanggup menanggung beban (untuk menjatankan)
nya, apalagi bil.a ia tidak memitiki teman dan
merasa resah dengan kesendiriannya. Akhirnya, ia
akan berkata, "Kemana manusia pergi, maka aku
mengikuti mereka".e

MARI SEBARKAN

AJARAN Afl[T fU N NAH WAI..JAMAAHI

Tersebarnya ajaran dan petunjuk yang
bersu mber dari a [-Qur'An dan Sunnah yang shahfhah
di tengah satu masyarakat, dari masyarakat terkeciI
seperti keluarga, hingga masyarakat berska[a besar
seperti negara,akan mendatangkan kebaikan demi
kebaikan bagi mereka semua. O[eh karena itu,
sepatutnya dai Ahlus Sunnah berusaha keras untuk
memperbanyak juml.ah ahlul-haq. Sebab, para nabi
pun memperol.eh kedudukan yang berbeda-beda
juga berdasarkan sedikit banyaknya pengikut
mereka. O[eh sebab itu, Nabi S bersabda:

{+t,y1 'FtGgolfi,t 
ay

Sesungguhnya aku benar-benar berharap kalian
menjadi penghuni terbanyok di dalam surga. (HR at-
Bukh6ri dan Muslim dari hadits lbnu Abb6s 4g ).to

Watldhu a'lam.fl

8 QS an-NisA/4 ayat 69. Lihat keterangan
. Shawdriwu'anil-Haqq, hLm. 109.

9 Syarhu al-Aqfdah ath-Thafidwiyah,2/36L.

t0 Ash- Shawdriwu'oni I- H aqq, hlm. 106-1 12.

ini dalam osh-
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Oengii tanpa atasa n ) I diJl tf : ?aV berbeda terhadap oiang-orang
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Daniangantahkamumembunuh , DariAbuHurairah $' ,dari itri ;t( ,E ei*.SS
jiwa yang dihoramkan Alldh Nabi ffi , beliau bersabda: e -'(membuiuhnya),.meta.inkan "touni6n tuiuh (dosa) yans 6y ;f,J S'-t Kffi
dengan suatu (alasan) yang benar' membinasakan!" Mereko (para

(QS at-rsrd'/77:33) 
';#i::#'[fl[!;"{;il?,,,,, * 6"i3i +4i 6i

Bukan sekedar dosa besar, mllawab,"syirik kepado Attdh' Dan perongiloh di iolon AUA1

bahkan membunuh jil; 
---- ' 

s.ihir, membunuh iiwo yang Audh orong-orang yong memerangi

,.rrri. dengan ,^ni"-noq haramkan kecuali dengan haq, kamu, (tetali) ianganlah kamu

(tanpa atasan V.ng diJ.n.rLrn memakan riba, memakan hafta melompaui botas, karena

syariat) termasuk ool._oor. anakyatim, beryaring dari perang sesungguhnya Auah ildak

besar yang Uisa memUinrrrf..n, y:n,g berkecamuk, menuduh zina ' menyukai orang-orang yang

sebagaimanaaiseoutra;;;;;terhadapwanita.wanitamerdeka
n,ai,, shahfb : ,;::#';f::ff:;'#:';:/,iin 

"ol';ij:"'3,oJnn.,.,nn o.o,.

tt wu i;'p si'F ;ff;ll[,:J*,'XlT;i" 
26ts' 

ilffi,*ilT;[?,J#;il,",

*,tt$t ii * *, MEMBuNunbnnncKAFrR r{Ml,u.ti&,iiK,frr
j.-: q 6v .ra,'1t ,.Ji11ililTilllflJil' 'inu 

r;?.rt u)\ e
+U. lA\ ilt'"$, VJ {J\ I oteh karena itu,asama lslam t.-/ " -'
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ALloh tidak melorang kamu untuk
berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orong-orong yang tidak
memerangi komu kareno ogama
dan tidak (pula) mengusir kamu

dari negerimu. Sesungguhnya
All6h m e nyukai, oran g - o ra n g
yang bertoku adil. (QS al.-

Mumtahanah/60:8).

Oleh karena itu,ls[am
metarang merfrbunuh orang
kafir yang tidak memerangi
kaum Mustimin,yaitu orang kofir
dzimmi, mu'ohod, dan musto'man.
Barangsiapa mbmbunuh orang
kafir jenis ini, maka dia terkena
ancaman keras yang datang dari
Ras0l.ul.[6h ffi . DariAbdul.l.6h
bin Amr, ia berkata: Nabi g
bersabda :

'J. A; Wt'olS , *t
YG'6.11;;*

Barangsiapo membunuh .orang
kafir mu'ahad, (moka) io tidok
akan mencium bau surga, podahal
baunya didapati dari jarak
perjolanan empot putuh tahun.
(HR al-BukhAri, no. 2995).

At-Hafizh lbnu Hajar aiiT
menjelaska n maksud ora n g
kaf r mu'ahad, yaitu, "Orang

(kafir) yang memil.iki perjanjian
dengan kaum Muslimin,
baik dengan membayar
j izyah,perjanj jan dama i dari
pemerintah, atau jaminan

'"W5\U
keamanan dari seorang
Mus[im".1

DariAbu Bakrah eg
ia berkata, "Ras0l.ul.l.6h ffi
bersabda :

Barangsiapa membunuh orang
kafir mu'ahad bukon poda r

wal<tu nya, Alldh. ha ra m ka n s u rga
otasnya.2

Dikatakan oleh lmam at-
Mundziri,#E bahwamaksud
dari kal.imat' butkan pado
woktunya' ada[ah bukan pada

waktu yang dibotehkan untuk
membunuhnya,yaitupada ;i'.,.

waktu tidak ada perjanjian.3

MEMBUNUH ORANG MUKMIN

Membunuh orang kafir
dengan tanpa haq ditarang, latu
bagaimana jika yang dibunuh
dengan sengaja adal.ah jiwa
seorang Mukmin ? Tentu, tebih
tertarang Lagi dari dosanya lebih
besar.Al.l.6h w mengancam
pelakunya dengan ancaman
berat, sebagaimana firman-Nya :

Dan barangsiapa membunuh
seolong Mukmin dengan

sengoja, maka balasannya ialah
Jahannam, ia kekal di dalamnya

' dan Alldh murka kepadanya, dan
m e ng utu ki nya se rta me nyed i akon

.adzob yang besar baginya.(QS
- an-Nis6'/4:93)

Dalam ayat iniALlah w
mengancam orang yang sengaja
membunuh seorang Mukmin
dengan lima ancaman,yaitu :

1. Disiksa diJahannam
2. Khulhd (keka[, tinggal lama)

da[am Jahannam
5. Atmn murka kepadanya
4. AtHh w melaknatnya

(mengutukinya), yaitu
menjauhkannya dari rahmat-
Nya

5. Alleh w menyediakan adzab
yang besar baginya.

lnil.ah Lima ancaman
berat bagi pe[akunya, padahal
mestinya, satu ancaman saja
sudah cukup bagi orang
yang bdrakal untuk bisa
mencegahnya dari membunuh.'

Demikian juga Nabi ff
menjelaskan berbagai ancaman
terhadap orang yang membunuh
orang Mukmin, antara [ain:

f * a tr^tll ,P U
'+t ys'^itti?

d.t5 {;i tr^t13 ,p v

t 17'a-s' U'
'y' n /'2
ll^r-il

)6 .2.. t2-,2 z1;,4+ ,olt qzs

,4,1/ )( 6/1.. 2z/(zlrlle 'd Lelj 'a:*)g +{" t1J.,;^4t ,:tr'lt

t
2

3

Fathul-Bdri,72/259.

HR Abu Dawud, no. 2750; NasS-i, no.
4747.

At-Targhlb,2/535.
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ol / t
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g

,p, jat'..J't L?laku adalah utusan AIIdh, kecuali 
:

dengan satu dari tiga (Perkara):

(1) satu iiwa (halal dibunuh) i

dengan (sebab membunuh) iiwa
yang lain, (2) orang Yang sudah

menikoh yang berzina, (3) orang

yang keluar dari agamanYa

(lslam) dan meninggalkan
jama'ah (Mustimin)". (HR at-

BukhAri, no.6484: dan Muslim, -

no.I676). 
l

lmam lbnu Raiab ldsF" J 
'

berkata,"Pembunuhan dengan 
:

satu dari tiga Perkara ini 
:

disepakati di antara kaum

Musl.imin".5 Akan tetaPi, Yang
pertu diketahui bahwa Yang

berhak dan berkewajiban 
.

' metaksanakan Pembunuhan - 
,

yang haq ini hanYa PenguasaJ,,
kaum Muslimin, bukan hak :

individu atau masyarakat, karena

hal. itu akan menYebabkan 
.

kekacauan.

SERING TERJADI

PEMBUNUHAN,

TANDA HARIKIAMAT

Wa[aupun [arangan

membunuh orang dengan tanPa

haq tel.ah sangat nyata dalam

agama, akan tetaPi Pembunuhan
antara manusia seolah tidak
pernah berhenti, aPaLagi

mendekati Hari Kiamat. Nabi ffi
bersabda :

fir iu iu;';1;
! */

6. 2., i ,,
-:> 4-9t*Jl(-,

i;S"tt;*S #, et"
Ht'#SLYlt6tni

9o
..1\,t c

)6ee;3,F6
Dari Abu Bakrah, dari Nabi{S,

bel.iau bersabda: " Seandai nYa

penduduk langit dan Penduduk
bumi berkumPul membunuh

seorang muslim, sungguh Alldh

akon menierumuskan mereka

semuo di atas waioh mereka di

dalom neroka".4

PEMBUNUHANYANG HAQ

Larangan i.embunuh
yang disebutkan dalam aYat

dan hadits di atas tidak
mencakuP Pembunuhan Yang
dil.akukart dengan haq. Nabi

ffi tel.ah menjetaskan maksud

pembunuhan Yang haq dalam

hadits :

Hiu.l€kJt
Dori Abu Hurairoh, ia berkata:

NaiAi M bersabda: "Hari Kiamat

tidak okan teriadi sehingga ilmu

(agama) dicabut, banYak teriadi

gempa, waktu meniadi dekat
' (ce pot), m u n cu I ftn a h -fitn a h

(ke b u r u ka n - ke b u r u ka n /m u s i b a h'
musibah), banYak teriadi hari,

yaitu pe mb u n uhan, Pem b u n uhan,

dan sehingga harta meniadi

banyok samPai meli mPah".

(HR at-BukhAri; no. 989).

Kita bisa menYaksikan
pada zaman kita ini,
pembunuhan sangat b4nYak

terjadi, wa[auPun dengan

sebab sepele. Maka, setiaP

orang harus berhati-hati,
jangan sampai ia menjadi
seorang pembunuh manusia

dengan tanPa haq. Walldh uI-

Musta'an.

Dengan Penjelasan ini,
: kita mengetahui bahwa lslam

: mengajarkan semua Perkara

i yang akan membawa kebaikan

dunia dan akhirat. Semoga ALl'6h

selatu membimbing kita di atas

jatan yang Dia cintai dan ridhai.

At-hamdutitldhi rabbil

anmtn.H

Vrl
r6

iJrl Y!

ir:.: i$ iti

;lu iAt d,)rJ
9 't) '

! r6,t *t). 3 $tt r,A.t' I:
tw.

Dari Abdulldh (bin Mas'ud),

io berkata: Rasilulldh ffi
bersabda, "Tidak halat darqh

seorong Muslim Yang bersaksi

Ld ttdha illa Al|dh dan bahwa

4 HR Thabrani datam kitab Mu'ia'mush-

ShaEhir, !/340, no. 56!' SYaikh at-

Al.bani menyatakan shahlh li ghairihi

dalam Shahlh at-Targhfb wat-Tarhfb, no.

2443. 5 ldmi'uL'lJIAmwol-Hikan,2A6,

t !<p q-0-)

'? o.
9r'f
.iffi
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ffi$e*Mfumhud Aleht*
Disusun ofeh: Ustadz Haidir Rahmf,n,L.c.'#W

Ras0tuLt6h {S bersabda :

jblo,#::vtfu
Shatatloh kotian

sebagaimona kalian melihatku sholof

Demikian wasiat Nabi ffi agar kaum Muslim
senantiasa menjadikan shalatnya semirip mungkin
dengan shaLat- yang dil.akukan Ras0l.ul.l.5h $
Hadits ini sekaligus merupakan kaidah agung yang
menunjukkan bahwa pijakan utama dalam hal
shalat adatah Nabi Muhammad ffi ,bukan madzhab
ataupun golongan tertentu dalam lsl.am.Tidak ha[aI
bagi seorang Mustim ketika mendapatkan Sunnah
Nabi M untuk menolaknya dan membenturkan
Sunnah tersebut dengan pendapat gurunya,
syaikhnya, kiainya, atau siapapu.n juga.

Namun adakalanya ketika Sunnah dipahami dari
berbagai sisi, pemahaman yang berbeda tersebut
melahirkan berbagai pendapat 'atau madzhab
dalam agama ini. Di antara contoh perbedaan
pendapat yang lahir karena perbedaan cara
pandang terhadap Sunnah adatah permasalahan
sikap duduk tasyahhud ald'r';",.

Datam permasalahan ini para U[ama ber:beda
pendapat, apakah duduk tosyahhud akhir ini
dil.akukan dengan sikap tawarruk atau dengan sikap
iftirdsfl Sebelum memutai pembahasan ini, ada
baiknya jika kita mengetahui terl.ebih dahuLu apa
itu duduk tawarruk dan duduk iftirdsy.

DudukTawarruk

Tawarruk berasaI dari kata al-warikyang berarti
pangkal paha. Disebut duduk tawarruk karena

seorang yang duduk dengan sikap demikian
menjadikan pangkaL paha kirinya sebagai sandaran.

Sebagaimana disebutkan dalam sa[ah satu
riwayat hadits lbnu Mas'0d 4f I :

:;: |: 6A1 52: 'bl^f) aJ
Ketika RosAlulldh ffi duduk di akhir beliau duduk
dengan pangkaL paha kirinya. (HR Ahmad,4382).

Dalam riwayat Lain dari Abu Humaid as-Sa'idi
.4f sikap duduk tawarruk adaLah sebagai berikut:

6 At {I|i i 9;\ t ys'tt 4.;t+ l6p
- .o . / o2

Ai'iii * rtS 6?\t G'r
Ketiko nasLtuUlan ffi duduk di roka'at okhir, beLiou

mengeluorkan kaki kirinya, menegakkan koki yang

Iain kemudian duduk pado pantatnyo. (HR at-Bukh6ri,
t1t''

DUDUK IFTIRASY

Iftirdsy, berasaI dari kata forasya yang berarti
membentangkan. Sikap duduk ini diLakukan dengan
cara duduk beralaskan telapak kaki kiri kemudian
menegakkan kaki kanan, berdasarkan hadits Abu
Humaid as-Sa'idi 4f :

;$t:,"';'r 6At #, j; "/.+
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Beliau ffi dudukdi atas kaki kirinya dan menegokkan

kaki kanannyo

SIFAI DU DU K TASYAHUD AKHI R

Para Utama berbeda PendaPat datam

permasa[ahan ini. Berikut ini pendapat mereka

beserta sandaran datil'nYa.

Pendapat peftama; Duduk pada rakdht terakhir

ditakukan dengan duduk ffiifisY
Pendapat ini dipegang oleh madzhab

Hanafiyyah. Mereka berpendapat bahwa semua

duduk daLam shal.at di setiap raka'at dil'akukan

dengan cara iftirdsy,Imam Muhammad bin Hasan

asy-syaibani'-4*'15 menukil'kan pendapat lmam Abu

Hanifah NsB ,"lmam Abu Hanifah menptakan,
'Duduk di dal.am .shal.at semuanya sama, baik pada

raka'ot kedua ataupun raka'at terakhir.Yaitu dengan

menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki

kni (iftirdsY);

Pendapat ini didasarkan pada hadits Aisyah

€y, tentang sifat shal.at Nabi ;S , ia berkata:

Qi;tc$l ats t

RaslluLLdh M membentangkan kaki kirinya don

menegokkon kaki kanannya. (HR MusLim,240)'

Pendapat keduo; Pendapat yang menyatakan

bahwa seluruh duduk dal'am shalat adalahtawarruk'

Pendapat ini dipegang oleh madzhab

M6l.ikiyyah. Pendapat ini merupakan keba[ikan dari

pendapat Ulama HanafYYah-

lmam Ma[ik d,l4 berkata,"Sikap duduk di antara

dua sujud sama dengan duduk tosyohud,yaitu dengan

meletakkan pantat (kiri) di atas tanah, menegakkan

.kaki kanannya serta mengeluarkan kaki kirinyaf'3

Pendapat ini berdasarkan hadits Abditl'3h bin

Urnar uile' yang diriwayatkan lmam MAI'ik 'r:fSy"

sendiri dal'am ot-Muwotho llbnu Umar # berkata :

,;r ";,,)t Jl4(4 a1;Jwstfu(1,

Al-Hujjah'ala AhLi Modinah, Bab: at-Julus fish-Shatah'

Al-Mudawwanah, Bab: Jutus fi sh-Shatah.

I

c$t6+)
Sunnath shalat odolah engkau menegakkan kaki

kanonmu dan meniulurkon kaki kirimu (keluar

melewoti koki kanon).a

Pendapot Ketiga; Pendapat yang mengatakan

bahwa duduk akhir pada shatat dil,akukan dengan

cara tawanuk sedangkan selain rakaht akhir

ditakukan dengan cara iftirdsY

lni pendapat madzhab SyAf iyyah. Disebutkan

oteh lrnam al.-Mawardi dal.am Syarh Mukhtashar

Muzani, ketik6 mengomentari ucapan lmam SyAf i

,+j,!5 tenta n g dud u k d i ro ko'otler akh i r, i a me n g ata ka n,

'Adapun duduk ketika ilu (tasyahud akhir, Pen'),

dil.akukan dengan caia tawarruk sebagaimana yang

teLah kami jel.askan. Sedangkan ketika tasyahhud

awal. ditakukan dengan cara iftirdsy sebagaimana

tel.ah kami sebutkanl'"s

Pendapat ini didasarkan pada hadits Abu

Humaid a5-Sa'idi # yang telah disebutkan

sebelum4ya.Abu Humaid as.Sa'idi berkata :

itt 4 -;: i),-a). ;Ka':t & 6
Akulah yong pating hofal shalat Ras1luilAh ffi.

Kemudian berkaitan dengan sifat duduk Nabi

&, ,beLiau g, berkata:

6$t#t[",fr#'l^e#tt1
.oll, z z(z.#r #J

tloo4S
t7 o 2 o.,

4-L>r ,)a.-/ l) J/*

t:niti;{lt A,#6p

g.3t15

4

5

6
2

3

& saS 6;it,:'a, ,s$t "Etiifr

Jika Rasllull1h M duduk pado roka'at kedua, (moka)

beliau duduk di atos kaki kirinya dan menegokkon kaki

kanannya. Kemudian.ketiko duduk di rako'at terakhir,

betiau ffi mengeluarkan kaki kirinya, menegakkan

kaki kanannya, kemudion duduk di atas pantatnyz'6

HR MaUk daLam Muwatho',207, Bab: al'-Ama[ fiL-Jutus fish-

5ha[ah.

ALHawi ll-Kabir, Bab: Sifat Shal'at, tentang Fa ldza Qa'ada fir-

Rabi'ati.

H R Bukhari, 785, Bab: Sunnatut-Jutus fi t-Tasyahhud'
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. Pendopat Keempat; Duduli taworruk hanya
dilakukan dalam shal,at yang terdapat dua tasyahhud
saja, yaitu shalat tiga rakaht (Maghrib), dan empat
rakdht (Zhuhur,'Ashar, dan 'lsya). Adapun shalat yang
hanya memiliki satu kali tasyahhud maka duduknya
adatah ifiirdsy.

Pendapat ini dipegang oleh madzhab
HanabiLah. Berkenaan dengan haI ini, perhatikanl.ah
percakapan lmamAhmad bin Hambat ajil6 dengan
putranya Abdul.LAh berikut ini.

Abdul.l.ah mengatakan, 'Aku bertanya kepada
ayahku tentang duduk tawarruk di datam shatat.

Ayahku mengatakan, "Hadits Abu Humaid
menyatakan b_ahwa Nabi ffi duduk tawarruk pada
raka'at yang keempatl'

Altu katakan, "Bagaimana dengan shal.at Fajar
dan Jum'at, apakah duduknya juga tawarruk ?"

Ayahku menjawab, "Tidak! Untuk shal.at Fajarl
dan Jum'at, duduknya bukan tawarruk karena duduk
(tasya h h u d) -nya ha nya satu."

Aku katakan, "Tapi lmam asy-Sy6f i,+i,15

mengatakan bahwa duduknya tetap tawarruk,
karena duduk tawarruk itu dijadikan untuk duduk
dalam waktu yang Lebih lamai'

Ayahku menjawab, "Bagiku tidak demikian,
seorang hamba hanya duduk tawarruk da[am shalat
yang memitiki dua duduk (tasyahhud). Shalat'tsya
duduk (akhirnya) tawarruk juga, karena di dal.amnya
terdapat dua duduk tasyahhud.ry

Dal.iL lmam Ahmad ,raSy" yang mendasari
pendapat beliau ini sama dengan dal.il. yang
digunakan oleh lmam Sy6f i ,i'i5 sebelumnya,
yaitu hadits Abu Humaid &, , hanya saja lmam
Ahmad '&lF" memandang bahwa hadits Abu
Humaid itu khusus bagi shatat yang memil.iki dua
tasyahhud saja, yaitu Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan
'lsya. Sedangkan lmam SyAf i ,+{SE memandang
bahwa hadits Abu Humaid .i# ini umum berl.aku
bagi semua shalat, baik shalat yang memitiki satu
tasyahhud maupun dua tosyahhud.

7 Masa-il lmam Ahmad,riwayat lbnihiAbdiLL6h, masatah no..284.

MANAKAH PENDAPATYANG TEBIH KUAT ?

Dari keempat pendapat di atas, yang pal.ing
mendekati kebenaran ada[ah pendapat lmam
asy-5y6f i 4Wo . .Untuk Lebih mempermudah
penjelasannya, kami akan membagi khiLaf Utama
ini menjadi dua bagian. Yang pertama antara
madzhab Sy6f iyyah dengan mazhab Hanafiyyah
dan MiLikiyyah. Dan"yang kedua, antara madzhab
SyAf iyyah dengari Han6biLah.

Bagian Pertama

Madzhab Syaf iyyah tebih dekat kepada
kebenaran daiipada . mazhab Hanafiyyah dan
M6l.ikiyyah karena dal.iL yang digunakan Lebih
menjelaskan (cara) duduk yang dimaksud dengan
gambtang. Abu Humaid 4iB menjelaskan duduk
mdna saja yang iftirdsy, dan duduk mana yang
tawarruk. Se-dangkan hadits Aisyah €y,. yang
merupakan Fandaran Utama Hanafiyyah, tidak
ada keterangan tli da[amnya terkait duduk iftirdsy
tersebut, apakah diLakukan ketika tasyahhud awat
atau tasyahhud akhir ? Yang Nampak adatah hadits
Abu Humaid-lah yang menjetaskan bahwa duduk
yang dimaksud dalam hadits Aisyah c€9, tersebut
adalah duduk tosyahhud awal dan duduk-duduk
[ainnya selain duduk raka'at terakhir.

Demikian juga dengan madzhab MAtikiyyah,
dalitnya juga masih menggantung; apakah duduk
yang dimaskud adalah semua duduk, ataukah
duduk akhir saja ? Kemildian datangtah hadits
Abu Humaid # sebagai penjetas, bahwa duduk
tawarruk yang masih menggantung itu adal.ah
duduk tasyahhud akhin

Apabita kita hanya berpegang pada hadits
Aisyah 69, saja -yang dal.am haL ini merupakan
pendapat Ulama Hanafiyyah- maka kita harus
menolak hadits lbnu Umar @ . Sebal.iknya biLa
hadits lbnu Umar ,+q6 saja yang kita amatkan -yang
dalam hal. ini sebagai pendapat MAl.ikiyyah- maka
konsekwensinya hadits Aisyah kig, harus ditotak.
Dengan adanya hadits Abu Humaid "iB tersebut,
maka kita dapat mengamalkan semua hadits di atas
tanpa ada pertentangan. Kita bisa mengamatkan
hadits Aisyah 6!, , dan juga bisa mengamalkan
hadits lbnu Umar c4g
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Bagian Kedua

Yaitu khiLaf antara lmam syaf i 4r$5 dengan I

lmam Ahmad bin Hambal' 4!$E ' Mereka berdua

sama, bersandar kepada hadits yang sama' yaitu

hadits Abu Humaid # . Namun perbedaannya'

lmam Ahma d '41$5 memandang hadits Abu Humaid

4f hanya khusus bagi shatat empat raka'at dan

tiga roka;at karena.konteks hadits Abu Humaid

& menyebutkan bahwa bel'iau <W sedang

menceritakan shalat Nabi ffi yang memitiki dua

tasyahhud. Pengkhususan makna suatu hadits

Aengan berdasarkan konteks hadits seperti ini

dal.am disipl.in il.mu Ushul Fiqh dinamakan dengan

at-to kh s hi s, h,bk - s i yd q atau at- ta kh s hf s h b i l- q a ri n a h'

Agar Lebih jetas I'agi mengenai proses takhs.hish

ini, kami akan menggambarkannya dengan bahasa

matematika khususnya bahasa himpunan'

Hadits Abu Humaid 49 berLaku umum untuk

shal.at yang memiliki saiu) tasyohhud dan dua

tasyahhud. Maka kita tul'is Hadits Abu Humaid

qy, ini sebagai himpunan AH dengan 2 a199ota

himpunan, yaitu shal,at satu tasyahhud dan shalat

dua tasYahhud.

AH = {shal.at satu tasyohhud, shalat dua

tosyohhud\

Jika lmam Ahmad mengkhususkan hadits
' Abu Humaid hanya untuk shalat dua tasyahhud

saja, artinya beLiau menge[uarkan "shatat satu

tosyohhud' dari anggota himpunan AH' Proses

pengeluaran anggota himpunan initah yang di

n...k.n tokhsh i sh'Kemud ian untuk mengelua rkan

atau mengecuatikan sesuatu dari pernyataan

yang bersifat umum, maka harus ada sebab yarig

mendasarinya. Sebab initah yang di dalam ilmu

.lJshut-Fiqh disebut mukhashish' Da[am proses

takhshish ini lmam Ahmad menggunakan konteks

hadits sebagai mukhashish untuk mengetuarkan

shatat salu tosyahhud dari keumuman pernyataan

Abu Humaid eg

Ketika mengomentari takhshish seperti ini' a[-

Al.l.amah asy-Syaukani e,!'W dal'am lrsyodul-Fuhul-

nya mengatakan,"

e

;tii UG r! Jq-;Jl u'tsLI ,itrt
\,

oG ,rt'pl J;t ^;*::t t-Pt O?l
JlJ r&g)'U#" i#r" 11';

rUll li,o r[iI 'lS l;tt
.0a4a.^t 

"+
(Yang benai adatah; apabiLa konteks katimat

memitiki indikator yang kuat untuk menentukan

makna yang dituju,'maka seluruh cakupan konteks

tersebui ad-a lah mukhoshish' Namun, jika konteksnya

tidak demikian, serta tidak berfaidah sama sekali'

r.t . t ont.ks tersebut bukantah mukhashish)'8

Sehingga dal.arir permasatahan ini, lmam

Ahmad +!g seharusnya memiliki qarfuoh atau

indikasi yJhqku.t kalau memang yang diinginkan

Abu Humaid "1F' 
kelika mengisahkan shal"at Nabi

ffi adal.ah shal.at yang memil'iki dua tasyahhud saia'

iltun tidak ada indikasi kuat yang mengarah

kepada makna yang diinginkan ol'eh lmam Ahmad

,{W Menurut hemat kami, itu hanya dugaan dan

ijtihad'semata dari lmam Ahmad' BoLeh jadi beliau

benar dan boLeh jadi betiau ke[iru' OLeh karena tidak

adanya indikasi yang kuat, maka pengkhususan

dengan konteks hadits ini tidak dapat diterima'

Oenlan demikian, hadits ini berl'aku umum bagi

,utrt shatat, baik itu shal'at yang memiliki dua

tasyahhud maupun yang hanya memiLiki satu

taiyahhud. Datil' atau mukhashish yang digunakan

lmam Ahmad tidak cukup kuat untuk mengeluarkan

shal.at salu tasyohhud dari keumuman hadits Abu

Humaid gr

Dalil kamiadalah:

Hadits Abu Humaid # namun dari jaLur lain

yang diriwayatkan oleh lmam Nasa-i 4dE dalam 
u

litabnya,al- Muitabaatau yang I'ebih dikenaI dengan

Sunan Naso-i ash-Shughra. Dalam hadits tersebut

Abu Humaid mengatakan :

e'ttOW'rti

8 lrsyadul-Fuhul, Masal'ah 28 datam Bab: Takhshish; Takhshish

bis-Siyaq.
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sitt i'K'|t etc rit-.& #t tG ,

'tiyuAt{1';WtW4

Ketika Rashlulldh M menyelesaikan shalatnya
dengan dua raka'at, beliau mengeluarkan *aii kirinya
dan duduk pada sisi pantatnya dengan clra tawarruk,
kemudian beliau salam.e

Riwayat ini jeLas menunjukkan bahwa hadits
Abu Humaid €b tidak khusus hanya untuk shatat
yang memitiki dua tasyahhud saja, namun berl.aku
umum, karenagiwayat ini mengatakan bahwa di
dalam shalat yang memitiki satu tasyahhud pun
Ras0l.ul.l.Ah ffi duduk tawarruk pada raka'atterakhir.
Dengan demikian, gugur[;ih anggapan bahwa hadits
ini khusus bagi shaLat yang memitiki dua tasyahhud
saja. Pendapat ini didukung kebenarannya ol.eh
kaidah ahLi hadits yang mengatakan ar-riwayatu
tufassiru ba'dhaha ba'dhan (riwayat itu saLing
menafsirkan satd sama Lain). Datam hal. ini, kami
menafsirkan riwayat hadits Abu Humaid -yang
sebelumnya diduga khusus hanya untuk shatat dua
tasyahhud saja- dengan riwayat dari Sunan Nasa-i
ini. Ternyata dugaan bahwa hadits tersebut khusus
untuk shatal dua tasyohhud saja kel.iru.

Apabil.a ada yang mengatakan riwayat
Nasa-i ini lemah, maka alasan mereka yang ingin
melemahkan hadits ini adatah Abdut-Hamid bin :

Ja'far # , salah seorang perawi di datam sanad
riwayat ini. Di antara para u[ama Jarh wa Ta'dil ada
yang melemahkan beliau, yaitu lmam Sufyan ats-
Tsauri. Alasannya, karena Abdul"-Hamid memil.iki
bid'ah qadairiyyah. Maka kami katakan, kritik Anda
terhadap Abdul.-l-lamid bin Ja'far tidak dapat
diterima dengan a[asan sebagai berikut:

l..Sebagian besar uLama' Jarh wa Ta'dit, baik .

katangan mutasyaddidin maupun mu'tadilin
teLah menta'dil dan mentsiqohkan betiau. DenEan
demikian, tentunya pendapat mayoritas lebih
diterima ketimbang pendapat personat. Di antara
ulama mutasyaddidin yang menganggap beliau
tsiqoh adalah Yahya bin Ma'in. Sebagaimana

9 HR Nasa-i, Bab: SifatiL-luLus fr-Rak'atil-tati Yaqdhi fhash-Shatah.

'r" i,4'o +t, ,k

yang diriwayatkan oleh Abdurrahmdn bin Abi
Hatim dari lbnu Abi Khaitsamah, lmam yahya

bin Ma'in mengatakan: Abdul.-Hamid bin Ja'far
ditsiqahkan oleh Yahya bin Sa:id al-Qathan dan
didhaifkan ol.eh Sufyan ats-Tsauri. Kemudian
lbnu Abi Khaitsamah bertanya kepada Yahya bin
Ma'in: "Kernudian apa pendapat Anda?" Tidak
ada masalih dengan haditsnya, beLiau shalih.lo
Artinya riwayat beLiau direkomendasikan untuk
diterima.

2. Satu-satunya atasan mengapa bel.iau dil.emahkan
atau didhaifkan -sepanjang pengetahuan kami-
kerena beliau memitiki pemikiran Qadariyyah.ll
lnitah atasan lmam Sufyan ketika melemahkan
bel.iau. Namun tuduhan Qadariyyah tersebut bisa
jadi benar, bisa jadi tidak. Andaikata haI tersebut
benar, maka haL tersebut tidak berpengaruh
terhadap riwayat ini. Karena riwayat hadits Abu
Humaid (atam Sunan Nasa-iini sama sekaLi tidak
mendukung bid'ah Qadariyyah. Sal.ah satu sebab
ditol.aknfa'rlwayat ahti bid'ah adal.ah karena
riwayatnya terkesan mendukung bid'ahnya.
Namun riwayat ini tidak ada hubungannya sama
sekati denga n bid'ah Qadariyyah.

3. lmam Bukhari daLam Shahih-nya menjadikan
riwayat Abdu[-Hamid sebagi syahid untuk
memperkuat hadits: "lnn aku m sata h ri s h u no'alal-
imarah". Hal. ini sama dengan yang kami Lakukan
bahwa riwayat Abdut-Hamid ini kami bawakan
sebagai syahid untuk memperkuat pendapat
bahwa hadits Abu Humaid tidak khusus untuk
shal.at yang memi l.i ki dtia tasyah h ud saja. Arti nya
riwayat Abdul.-Hamid ini Layak untuk dijadikan
sebagai syahid atau penguat.

4. Abdul-Hamid bin Ja'far adatah salah satu perawi
pil.ihan lmam Mustim di dalam Shahih-nya.Ada
banyak riwayat Abdul.-Hamid di da[am Shohih
Muslim. Jika Anda menotak riwayat hadits Abu
Humaid ini dengan Abdul.-Hamid bin Ja'far
sebagai alasan, maka konsekwensinya seluruh
riwayat AbduL-Hamid dal.am Shahih Mustim
seharusnya juga ditotak.

5. lmam Nasa-i sendiri yang membawakan hadits
ini di datam Sunan-nya mengatakan bahwa

tA Lihat |arh waTo'dil,5/!0,tarjamah AbduL-Hamid bin Ja'far.

1 1 Li hat Tahdzi bul-Kamal, tarjamah Abdul.-Ham id bin Ja'far.
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Abdul.-Hamid bin Ja'far "taisa bihi ba'sun",yailu

tidak ada masalah dengannya atau tidak ada

masa[ah dengan riwayatnya'12 Dan lmam

Nasa-i tarmasuk di antara imam mutasyadidin

datam permasalahan ]arh wa To'dil' lni berarti

lmam Nasa-i sendiri memandang bahwa hadits

. Abu Humaid riwayat Abdut'-Hamid ini tayak 
'

diterima. Dan sebagaimana diketahui. bahwa

syarat lmam Nasa-i'datam penshahihan hadits

teimasut< yang ketat. BbLiau adal'ah lmam'llal'

Jika memang riwayat Abdul'-Hamid ini memil'iki

ittah alau cacat, tentunya lmam Nasa-i sudah

menje[askannYa.

Cukuptah-.Jima atasan ini sebagai jawaban

bagi merek"'lang ingin mel'emahkan hadits ini'

TiJak ada jalan Lain bagi mereka kecuali menerima

riwayat lbOut-ttamid ini. Dan tidak ada al'asan I'agi

bagi mereka untuk membela pendapatnya bahwa

hadits Abu Humaid khusus untuk shatat yang

memil.iki dua tasYahhud saia.

Apabil.a ada yang beralasan bahwa duduk asat

shal.at adatah duduk iftirAsy, tidak dikeLuarkan

sebuah hukum dari asal'nya kecuati dengan daLiI

yang jel.as. Datam hal' ini Anda mengatakan tidak

rAt Ortit yang jel.as tetang sikap duduk akhir pada

shalat dua raka'at maka hal' tersebut kembal'i pada

asalnya yaitu duduk iftirAsY'

Jawaban bagi alasan Anda ini dari dua sisi'

sebagai berikut.

Penama,iikaAnda mengatakan duduk asaI pada

setiap shalat adal,ah iftir'6sy, maka duduk asal untuk

duduk akhir adatah duduk tawarruk; baik itu shalat

dengan satu tlsyohhud maupun dua tasyohhud'

BerJasarka n qaid dal'am hadits Abu Humaid dari

berbagai riwayat: "altati yanqadhi fihat taslim"

(raka'it yang selesai dengan sa[am), "allati takunu

kh oti m atas h - s h o la h" (rako'at ya n g me n j ad i pe n utu p

.sha[at). Dengan demikian ada dua asa[' Asa[ untuk

duduk shal'at secara umum, dan asal untuk duduk

akhir di setiaP shal.at.

Kedua,alasan Anda bahwa tidak ada dalil' yang

jel,as bagi sikap duduk akhir shalat dua raka'at

ila.tuf' tenar. Hadits Abu Humaid riwayat Abdul'-

Hamid ini adalah Sunnah yang jetas bahwa shatat

€

.l

dua raka'atsekatipun duduk akhirnya adal'ah duduk

towarruk.

MASING.MASING MEMI tIKI SATAF

Bagi yang ingin duduk iftirAsy pada raka'at

terakhir mereka memiLiki Sataf,yakni: Imam Sufyan

ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan para fuqaha dari

Kufah & . Demikian iuga bagi yang ingin duduk

tuwarrAk ptada roko'at terakhir pada setiap shatat

j uga memi l"i ki SaLaf' Yaitu, yang qet?ma -tentunya-

Abu Humaid W , perawi hadits sifat shatat

Nabi itu sendiri, kemudian lmam asy-Syaf i 'i(W

. Sedangkan bagi yang ingin duduk iftirdsy pada

duduk akhir shal.at dua raka'ot,juga dipersitahkan'

dan mereka juga memitiki Sal'af,yaitu lmam Ahmad

bin Hambal. l:t'W . Masing-masing m'emil'iki Satal

dan masing-masing berhak untuk dikatakan Salafi'

Menyikapi perbedaan pendapat ini, lmam

Thabari 4iit6 berkata:

cnt 3,W\i^ ,p if.:'6A;\i-; ld cL

p'>rrr #d\,f 4\t
Yang ini benor dan yang itu benar, semuanya oda

riwayatnya dari Nabi g .13

Artinya, datam permasa[ahan ini sikap

toteransitah yang mesti dikedepankan' Terkadang

kita mendapati fenomena dakwah yang kurang

menyenangkan. Ketika permasatahan khilofiyah

ijtihadiyyah seperti ini dijadikan tolak ukur dalam

halwota' dan barro' .Ada kesan bahwa dudukisftirasy

pada shaLat salu tasyahhud adaLah pendapat Sal'afi'

Sementara yang duduk toworruk pada shalat satu

tasyahhud bukan pendapat Sal'afi. Hal' ini tidak dapat

dibenarkan. Karena masing-masing memi[iki SaLaf'

Masing-masing tel'ah berusaha untuk mengikuti

Sataf mereka. Tidak benar jika kita mengatakan

fulan bukan Satafi hanya karena ia tidak duduk

iftirAsy' pada rako'at terakhir shal'at yang memiLiki

satu tosYohhud.f'

12 Lihat perkataan lmam Nasa-i di Tahdzibul:Kamal' !3 Al- I sti dzkor li b n i Ab d i l- Barr, 7/ 480'
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Assakmu'aldikun
worchmotullahi
wabarckaatuh.

Sehubungan dengan
ren(aha perluasan dan
pengembangan Pondol
Pesantren lmam Bukhari
dalam jangka waka 5
tahun ke depan,kami secara
bertahap merencanakan
membebaskan lahan yang
berada di sekeliling Ma'had
seluas lebih kurang 2J ha.

Rencana kami untuk
memenuhi kabutuhan
tersebut akan kami target

,selama 3 tahap/tahun untuk
bisa membebaskan tanah
tersebut dengan perincian
s€bagai berikur:

Tahun I (2Ol 1-2012,
Pembebasan tanah
seluas &500 m2 X harga
per meter Rp 250,000 =
Rp 2.250,000,000

Trhun ll {2012-2013}
Pembebasan tanah

seluas &500 n2 X
harga per meter
Rp 250,@0 =
Rp ?"25o,ooo,ooo

T.hun lll {2013-2014)
Pembebasan tanah
seluas &000 m2 X
harga per meter
Rp250,S0=
Rp 2,qX),000,000

JUMLA}I:
cs0o,od,,flto

Terbilang : (Enan milyar
lima mtus juta rupioh)

Selanjutnya kami
mengajak kepada
kaum muslimin untuk
berlomba{omba meraih
pahala dan berpartisipasi
membebaskan tanah
tefiebut sebagai wakaf.
Modah-mudahan amal
bapaMbu dit€rima disiri
Allah g dan menjadikan
sebegai amaljariyah.
Amin.

8Rl Syarlhh €ab;Solq Slamet
liyadi (ltude 8ank42tl
lIo.Rek t00.375.89.7s
a.n. Fon. Pg3. llnanr Bukhari

Assa la nu hfu i ku n wardm aw llohi
wbanlaarh

Sehubungan d€ngan penedmaan santf
Baru Fondok Pe$ntr€n lmam gufthad Tahun
Pelajaral 2013-2014 ltami merencanakan
akan membar4un sejumlah lokal kelas/asrama
untuk menampung penambahan jumlah
sanMwan dan santriwati yang akan masuk
pada bulan Ag6tus 2013. Disa;ping itu kami
juga harus menyelesaikan beber4a bangunan
yang selama ini secan fisik belum final,
meskipun sudah bisa dlpakai unluk kegiabn
belajarmengjar.

BarEUmn yang alGn disiapkan unftk
menar4iung serumbh santri lebih kunng
2m anak adalah 15 lokal k€la/asrarir dan
beberapa bangunan lain sebagai bedkur:

a. 7 bkal asramaTsanawi putrd s€nllai
Rp748698.m

b. 6 lokal kelas Mutawasithah putn
s€nilal Rp632J00,m0

c, Renonsi3 lokaltrltridengandaag
r€nilai Rp 325,628,000

d. I5 kamar mandi asranB putri senilai
Rp 64,725,000

PENf Rti4AAJ{ JUt{t', lot t
MT]IISININ

FgxERtilA\N JUL| 1013

M{JIISIININ

05,n1m13
sznf/2013
an06fn13
07n{r'n13
fitwn13
241c61n13
?En6lnl3
29ffitn13

t00.q,0
tfl)rm
70.m0

20Im
,m.00
10010
1mffi

0'tMlm13
gw{mt3
ufr7lmt3
8n7/m13

l1l07n0r3
vN7m13
1v07tm13
1U07m13
w07tm13

/(X).m
1m.om
250.@0

200100
5.00mm
2000.m

1000m
1000m
35mJuflull ,6,070.&10

5Aut0il[t20t3 3t {rsr9.585
Jltttfltstu?ftJullt20tt 356.68.585 JUillAlt 8.185.Un

s$o0ruRz0rr isc.eog.ses
.nm&$tPilJlm2ot :r64.794.58s

'15.000.000

5.000.000

PEHERIiTAAN. ZAT$T TiAAT JULI 2OT3

15/0712013 HAMBAALLAH
15107 12011 RULY SADIKIN ADJHAR JAKARTA

ruNLAH 20,u)tto(m

wAU JI.tAttl A.N.w.
Bp HIPPY
sRt tfSTY0RtNt
FAITUL KHAIR
HAMBAALTAH .
HAMEA ALIAH
WALIJIHAI'I A,N,W.
Bp. BAMBANG H.

UPWAIIMUHAIUMAD
DIP HAIIIBA AIIAH
SPWAUAIftIADS"F.
INFAK PWAHYU
TAMANKEBAFN
DIPANASAT-TAIZ
DPBp.BAJ',BAi{C 5.
DIP BPKJUMIRAN
DIP HAMSA AITAH
DIP M,NUR KHAFID

r BNI Syari'ah Cab. Surakarta (Kode Bank 009) No. Rek. 022.933.13.31 a.n. Yayasan Lajnah lstiqomah cq. pon. pes. lmam Bukharir K0ilFlR[lAsl TRAI{SFER 0813 9310 8553 (Bp. NURIJIN) : INI0RMAS| t EBIH LAt{rUT0852 g1a484g(Bp. NASH;RUDD;N Hp)

PENERIITAAN JUNI 2O13

IIAMBA AIIAH
HAMBA AIIAH
wAU M.8[At U.
WAI"I HAFIZ MATUT
,IJRWAIJ 

MAS'UD A.
wAil zAflE t. EtNn nl H.
M.FAJAR R.BIiI IMAI'I 5.
WAII MHMAT 8AGU5 L
BIN fAC}IRURRO
WAI.I KHAIRUNNISAD.9
WAI.I RATIH M.BAHAYI'
WAU ftADYA A.binII RUSTAM L
ilAOIAH N.Hnti NURHAffM
WAtl DA0All6 R.bin S*tYot{O
+IAM8I ATTAH
YUSUISAPUTRA
DEDY

BAHU KHAIR
w Lt F. At-ATsARt 8tR t"WilDA
WALI AHMAD M. I,IUOO{N
LUQI'ANUL HAKM
AEDUILOH. IGRAWANG
NFANUOIN
Sp. NUnRANIIiAT KR.PANDAil
8p. UMARBAIAHMAR
lbuVlilA
wAU VtA sUCt H.
w uin u[.AilAtQBAt
HAMM A].I,AH
IYAII II(A NUR APRAIM
XAIJFAT AsHIM SAISAEII.
8p. 8A5UK|
HAMSAAi.lAlt
Sp.5AEfURoHMAt{
wAil fiuMAtD A5 SAtOt
WALI PftADNYA P 6AIUH.,A.K
TAKRINDALDII()
ASATIDZAH & PEGAWA] PPIB

MUTISININ T1GL MTTIIS$IIN
31/05t1013
0w6t2013
a3/Mt2013
03/0612013
03/06/ml3
0l/061201 3
03r'06/20t3
0;.rcf/mI3

$tMnot3
uto6l2013
u/06,t2,1a
04/06n013
05/06/2013
05Mno\3
05tMn$3
05106t201t
&M/2013
07t06,nm3
07n612013
07/06t20t3
0v06/2013
08/0&2013
13/06/2013
'ly06l2011
17ftdml3
t9M/2013
21/06.n0/'t
24n6tb13
25/06/2013
2UMnon1
76n6/2013
26/06,t2013
2il06n013
27Mtm13
28/Mt2013
2UO6t2013
*i06,tmt3

10000.000
'259.675

2.@,000
200.000
150.000
250,000
85.000

200.000
800.000
250.000
150,0s
100_000

400.000
100.000
100.00
100.000

. m0.000
200.000
2@.000
100_m0
500.000
100,000

2.000,000
1.500.000

50.000.r
r0.000.000

300.000
5@,000
r00,000'
1(x).0@
250.000
25.000
50.000

150.000
250.000

19,W2
58r-100

ouotmt3
oln7not3
0a07.|Nt3
$ft7no13
0Bt07n013
ut01t2s13
0q07l&t3
0s/07t2a13 .

o5B7n01l
0an7/mt3
11n7n013
tv07mB
1U07Dil3
t2to7t7tt3
ra07nu3
tsloTtm1a
l7n7mt3
171&/t2n13

' l7t07tb13
ftn7nu3
t9t07t6|3
21t07t2013
24t07h013
xMm13
2q07/mt3
21n7tm13
25107m13
25lA7lm13

r00.000
250i@
200.0@
261.:25
'r00,000

200.000
200.000
23J5il
70.000
85.000

3,000.0@
100.0@

20^000.000
25.000

10,000.000
1.000.000

4r0.r00
tm,000
.100.000

, t00.tm
150.0@

1.m0.0@
2.m0,000
2i00.000

3@,000
il0.000
5m.000

1.0fr).m0
200.m
35rS

500.(m
l@,m0

tJ00.000
59.000

25n7n013
26t07n013
261A7ft113
un7n0t3
mt07ta13
30/07n0r3

Juilut{ 6J29Jn
tfi00.[rflt2013. gBu$.tn

Jufltffisrfip$tu1l13 r.0l3as2rt52

HAI,IEAAllAH
WAU ZABT I.8NilIW H.
WAU HAFIDZ }tAtur
WAXf IGU PONDOK TRM I JUI]13
BPK T,iUMHYIO A
WAI.IAHMADM.I.
WAI-I IIAOYA A" BNN RUSTAM I.
LAMNDAI.0INO
l8u rm mSTYoRtNl
WA(AFTA}IAH
NUR NAHMAD II.
mYu5uFs.
EPKA''IA5 AL fAIZ
TAKRIIIDAI'INO
IBU RAEIA1UL A"

WAIIAMIIIAH L
WAKAI PINEUiUSVIA M$
IBUVINA
SEIIAWAN PIJI€M
II&MAI{ULHAI(M
ABIJMUHAM$AD
BPKERWT{ L$I
IBU MUI'llfAH
HAIIBA ATIAH
HAM8,q&|AH Pllit8c
ABUYA}IYI
HAMEA AI.I,AH
n 0|T{ RoSMAWARI.{
BPI( WRPHYTO A"

HAiilBAAIIAH
BPKM$,K
ABU AiSYAH. STJMBAN

lBLrtMAHwtDIAW rl
MYUSUT 

'APU|NA

Ssl*{#"1&

€. 10 kamar mandi putra senihi
Rp 41,250,0m

NilUflb W\zntr,our,.

Sebaghn besar bangunan tersebut hanrs
selesai poda b{lar Juli 2013, paling fdak se(nra
fisik $dah t{sa dipakat untuk kegtatan hela}r
m€ngaja( Darl kebutuhan Erseb$ sebagian dana
akan karnl dapatkan dari sumbangan dafur ulang
santrl baru TP ?013-2014 sebesar leblh kunng
900;m0,000,- Jadi lrekrrangan lebih kurang
8t2,65r,0(X),-

Knmi hardp perlolongan dari Allah ta?la
melal0i pan muhsinin yang p€duli terhadap
pendidlkangen*asi lddnyang CEhih.

Unt0k itu kimi mengojak k€pada kaum musli-
min untuk berlomba{omba menih pahala dan
berpartisipa;i langsung deagan menginfal*an
sebagian harta bapaMbu. Mudah-mudahan
amal bopaMbu ditedma dirtsi Allah tada dan
menldikan sebagai arnal jariyah. Amin,

Kami sampaikan jaz&allahu khaimn aw
partisipasi bapaldlb4 barckallahu fi ahlila wa
mliko

:! j ;t::i:i:!r:i jlsil:i



ffiru*M
0leh : Dr' Husain bin Abdul'AzizAalu Syaikh

,G.'lt', &S1,l{t"u a:"tt'lie'r;ir-\1"r11 ,1 W" 
"$f,tgt 

t)S itil;
:J6 6*t y I -*'r', iV t't12 Y# t \3'+|t\ "+itS

to.,i( <o.of c / / fr i'^' ;i'^"sl t:'-'\"- \'^1t"\li,r;tf i;A y+, { *', # !r.t1:r:*) F'&1

Kaum Muslim in rahimakumull1h :
..q

$fJ i 1t .r'fi '6':'{ \}Ei 1!;t; 15\ qH

@'"\;J$t
Wahai orang-orang yang beriman, beftolsvalah

kepoda Alldh sebenar-benar tat<wa kepada-Nya; dan

jangantah sekati-kati kamu mati melainkan dalam
- 

ke i d aa n b e rag a m a /stam. (QS. ALi : I m rA n/5 : 102)

Marilah. senantiasa menjaga ketakwaan kita

kepada AllAh ws agar Dia selalu menjaga kita

dari seluruh keburukan dan kesempitan hidup, dan

semoga All6h e& akan memberikan jalan.keluar

terbaik bagi kita dari semua permasalahan yang

kita hadapi.

Kaum Musli min rahimakumutlilh:

Setiap yang berakal sehat sepakat bahwa

persatuan dan kerukunan adalah tuntutan yang

sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh umat

ytng mengharapkan kejayaan dan kebaikan'
'Ot"[ fur"n. itu, lslam datang untuk menguatkan

persatuan barisan, memperhatikan tolong-

menolong dalam kebaikan, kerukunan serta

persaudaiaan dalam rangka meraih kebaikan dan

menangkal kerusakan.

!

diakibatkan oleh berbagai peristiwa, mengharuskan

setiap Muslim, bagaimanapun martabat dan

tingkat keilmuannya, untuk bertakwa kepada

All;h M . Dan hendaknya semua sikap bertolak

dari dasar yang menyatukan, bukan memisahkan'

merukunkan, bukan mencerai beraikan, selama itu

bisa dilakukan.

Allah # berfirman:
?

\jJit5\j,'s s3 \i; ;f ,y,\,+()
"&tt"6. Jft i63 " { tL # ;'ti (3-

-'/zn. ., ) az n'11

V*Lzr*,i22-au
Dan bi:rpeganglah kamu semuanya kepada tali

(agama) Attdh, dan ianganlah kamu bercerai berai'
'din 

ingattah akan nikmat Attdh kepadomu ketika

kamu iahutu (masa lahitiyah) bermusuh-musuhon,

m aka Attdh m em persatu kan hoti m u, lalu meni ad i lah

kamu karena nikmot AIIAh, orang-orang yong

bersauda ra.(QS. Ati-'l mr An/3: 703)

Sungguh, seharusnya pada saat ada gerakan-

gerakan yang menuntut perubahan besar seperti

saat iniyang masih berlangsung diberbagai negara/

maka wajib bagi para Ulama dan pemimpin untuk

mengasihi dan memelihara umat, rakyat, serta

n"gutu mereka dari kesengsaraan perpecahan

dan bergolong golongan. Karena kebahagiaan

itu sebenarnya terletak pada persatuan kalimat;

kebaikan itu terletak pada kesatuan barisan; dan

Kaum Musli min rahimakumulldh :

Sesungguhnya. derita yang menimpa umat

lslam saat ini diberbagai belahan dunia yang

ffi,atyangbetiausampaikandiMasjidan-NabawidiMadinahal-munawwarahpadatang9al.tshatar7454
dengan judut Risalatun ito lJqala'il lJmmoh
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kemakmuran terletak pada petsatuan masyarakat
Muslim.

Allah ut berfirman:

J'ui :v+,4:'"6 tr;
t4// z t-4
74y t.J.ltj6

W,Af^f-,'i'i. j'e; j J t@ 6ei?
I i ko Ia u Tu h o n m u m e n g h e n d oki, te ntu D i a me nj ad i ka n
manusio umat yong sotu, tetapi mereka senantiasa
berseLisih pendapat, kecuali orong-orong yang
diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah AILdh

menciptakan mereka. (Q5. Huud/11 tt9 -tt9 )

Dalam mgmahami ayat ini para Ulama Salaf
mengatakan bahwa Orang-orang yang dirahmati
All6h w tidakaltan berselisih dengan perselisihan
yang membahayakan mereka. Ketika perselisihan
membawa kepada perpecahan dan pertentangan,
maka ini akan menyebabkan m6reka dijauhkan
dari rahmat Alah di dunia dan Akhirat.

Kaum Musli min rahimakumul ldh
Dalam agama lslam, perselisihan bukanlah

menjadi penyebab perpecahan dan permusuhan.
Dia bukan hal yang mengancam persatuan, bukan
pula yang melumpuhkan gerakan masyarakat dan
kehidupan. Namun perselisihan, tatkala terpaksa,
merupakan sebuah fenomena yang sah-sah saja,
yang menuntut ada upaya untuk memilih pendapat
terbaik yang bisa mendatangkan kemaslahatan
dan menolak keburukan. Dengan ini, keridhaan
Nleh M akan terealisasi buat masyarakat yang
mendatangkan persatuan dan kerukunan serta
dijauhkannya perpecahan dan pertikaian.

Rasulullah ;|g bersabda :

fu"ro G;'at:t'ty
"sesungguhnya ALIdh meridhai bogi katian tiga hal".

'Di antara yang beliau sebutkan:

t;'Ft3q i)\J,a6UxaI,
"Dan katian berpegang trgun irrgln tuti Attdh dan
kalian tidak berpecah belah". (HR. lmam Musl.im)

Kaum Musli min rahimakumulldh
Barakah dinegara-negara Muslim dan kebaikan

buat masyarkatnya tidak akan bisa diraih kecuali
dengan mengalah ..dan tidak mempertahan
pendapat sendiri demi kepentingan persatuan
dan kesatuan. Benarlah apa yang diriwayatkan dari
Rasulullah 1ig :

Borakah ada pada tiga hal.

Dia.ntara yang Beliau {S sebutkan adalah:

y\*l
'Al-j o m a'o h". (H R.Tha bra n i da n Ba i haq i ; d i hasan kan

al.-ALbani-red)

Hindarilah perpecahan dan perbantahan serta
jauhilah sikap berkelompok-kelompok. Rabbuna
Allah ws" telah berfirman:

.//r//ct/2//a 
^t// 

Z/ ./ .,-

5 i \jL-i* \;je, i, [t;; fi L#;
'-24O)"&i'{';rtLyfit'5V"K

_G14^

i tyf;r--*r, $,gs*:
Dan taatlah kepada Alldh dan Rasul-Nya dan
janganlah kamu berbantah-bantahan, yang
menyebabkan kamu menjodi gentor dan hilang
kekuatonmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Alldh
b es e rta o ra n g - o ra n g ya n g s a b a r. (QS. At-Anfa V I : 45)

Wahai orang-orang yang memandang
ijtihadnya yang benar ! Semoga AllAh membalas
usaha baik kalian ! Namun tatkala pendapat kalian
itu bertentangan dengan pendapat jamahh (orang
banyak), maka utamakanlah kemaslahatan umum.
Karena kemaslahatan serta manfaat persatuan jauh
mengungguli kerusakan yang disebabkan oleh
perpecahan dan perselisihan akibat berpegang
dengan pendapat sendiri.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyah ,cIB berkata, dan
beliau hidup dimasa perselisihan dan perpecahan
ummat, 'Apabila sebuah kaum berpecah belah
niscaya mereka akan rusak serta binasa dan jika
mereka bersatu niscaya mereka akan baik dan
berkuasa, karena sesungguhnya persatuan adalah
rahmat, dan perpecahan adalah azab".

,i At & irl,W e 45,1 o:tt t3s.

;;N4k7t
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Kaum Muslimin, rahimokumulldh

DaLam ratffr ka menjaga persatuan,maka hendak

kaum Muslimin mewaspadai dan menjauhi sikap

yang meremehkan kedudukan orang yang diridhai

bt.n ttut mustimin sebagai pemimpin' Karena

sikap itu bisa menimbutkan banyak keburukan

dan kerusakan besar. Atangkah besar dosanya di

sisi Al.LAh M dan atangkah buruknya di mata

syariat, apabil.a perselisihan dalam perkara dunia

menyebabkan jiwa melayang, korban [uka-[uka'

serta kerusakan harta benda dan kedudukan'

Bukankah kita memiliki al-Qur'An yang bisa

membimbing langkah-langkah kita ?! Bukankah

kita memilikittt.Ui ffi yang menjelaskan kepada

kita semua yang bisa memperbaiki keadaan kita di

dunia dan akhirat ?! Semua metode yang keluar dari

jalur al-Qur'An dan as Sunnah merupakan cara-cara

syaithan dan jalan permusuhan yang tidak diakui

ieh syariat, serta tidak sejalan dengan peradaban

dan masyarakat yang luhur nan tinggi!

Nabi ffi bersabda:

+4"l"r(k , ct3 l ;5'f
Y. , J >J

"longanlah kalian kembali kufur

membunuh sotu soma larn" (HR'

Mus[im-red)

Dimanakah perhatian ummat ini terhadap

wejengan yang agung ini ?

Semoga AllAh o* menjadikan kaum Muslimin

kuat berpegang teguh dengan al-Qur'an dan as-

sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummat

t .o., o1.
tU;-tl3

16\z

iu\ Y! iJ! )

r--r[9 r.-,
o/e.z

dengan saling
Bukhari dan
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! Menjadikan mereka termasuk orang-orang segera

menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya

jika terjebak dalam kesalahan lalu beristighfar

memohon ampun kePada Allah !

Qitiq,y;-Jslft$,Y'#1
;.r;,*st f '"41 ,r:ti ,# f#S

r i it t;u;y'e 63 )it *3 "d*l.itur

cJ',r,j cJ'q,A,ii'#

^ o 9c'bp$ gQr\$

'j,/r3ltgtttiu

J;+t'"&i,6).-11 J e)?1.{? u'"ei
,t+jv 3 b:t,t+'; #. ,9'e'4

| ;y rr )wui ri'"fi::i,( # u I; q'"r-*

-Pti 
212:r, i'rLit &3 ;J,$*
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lslam mensyoriotkan
pernikahan antara dua

anok manuSia Yang
berlainon ienis dengan

maksud agar hubungan

mereka berdua selalu

bertahan boik, tidak Putus
ditengah ialan, dan agar

tumbuh kesePahaman dan

pe ngerti a n a ntara mereka,

bukan iustru menyuburkan

friksi dan perPecahon di
antara mereka,

lslam pun mengajak pasangan suami-isteri

agar mengkondisikan atmosfir mawaddah dan

rihmah di tengah kehidupan rumah tangga

mereka. Rll6h u* berfirrnan:

'LA#,{t09'+tY{u,'"6ir6t

*.{ii'J?.jtJ'\fK 6tF
@6;LG

Dan bergaullah dengan mereka secara patut'

Kemudian bilo kamu tidak menyukai mereka,

(maka bersabarlah) karena mungl1ln kamu tidak

menyukai sesuatu, padahal Allilh meniadikan

padanyo kebaikan yang banyak' (QS an-Nis5/4:1 9)'

Al-Qui6n mendeskripsikan hubungan

sepatutnya yang terjadi antara suami isteri

,1,

dalam perumpamaan yang indah, menunjukkan

kedekatan, kekuatan dan kekokohannya. Allah dd

berfirman:

Mereka aQotah pakaian bagimu, dan kamu pun

adathh pakdian bagi mereka (QS al-Baqarah/2:187)'

Mari lita rerlun!i keag ungan teks al-Qur' 6n yang

mengetengahkan gambaran hidup hubungan

suami-isteri dengan kedekatan seseorang dengan

pakaiannyd yang melekat pada tubuhnya' Apakah

ada sesuatu yang lebih dekat dengannya dari kain

pakaiannya? Tentu tidak ada. Hubungan suami-

isteri dalam ajaran lslam lebih tinggi dan luhur

dari sekedar hubungan yang berorientasi duniawi,

materi dan pemenuhan syahwat belaka. Akan

tetapi, merupakan hubungan ruhanidan jiwa yang

mulia.

Berdasarkan hal tersebut, lsdm telah

."nrn.6}kan rambu-rambu untuk menguatkan

hubungan tersebut dan memerintahkan umat

untuk rirenjaganya dengan baik. Sebaliknya,

memperingatkan umat dari tindakan

menyepelekan hubungan mulia ini. Hal ini

bertujuan supaya hubungan antara suami isteii

tidak menjadi renggang yang pada gilirannya

dapat mengakibatkan putusnya tali pernikahan'

Hubungan pasutri akan terjaga harmonis bila

masi ng-masi ng' memen uhi kewajiban-kewaji ban

yang menjadi hak pasangannya dengan baik'

Narnun, tidak semua pihak menyukai ad6nya

kbluarga muslim yang harmonis, keluarga yang

menjaiankan kewajiban-kewajiban agama dan

menjadi madrasah pembinadn generasi umat lslam

mendatang. Oleh sebab itu, pasangan suami-isteri

tidak boleh menyepelekan pihak-pihak luar yang

berkepentingan untuk menghancurkan bahtera

rumah tanggl mereka yang telah berjalan dengan

baik. Dan musuh mereka yang paling berbahaya,

akan tetapi sering atau kadang dilalaikan adalah

sdtan terkutuk, musuh umat lslam yailg nyat4-

walaupun tak kasat mata.

Maka, suami-isteriatau ayah dan ibu, hendaklah

selalu mewaspadai tipu-daya, bisikan dan godaan

setan. Sebab makhluk terlaknat ini, kesibukannya

di dunia hanyalah melakukan ifsrid (menimbulkan

'i#,3qiTr'6i39",i



kerusakan). Kerusakan dalam aipek-aspek yang
meliputi kehidupan manusia. Sebut saja, merusak
agama, moral, muamalah, pergaulan dan merusak
hubungan persaudaraan serta merusak apa saja
yang mendatangkan kebaikan bagi manusia,
termasuk usaha untuk menimbulkan riak-riak
pada hubungan antara suami-istri agar mereka
terpisah.

AllAh u* telah memperingatkan manusia dari
bahaya setan. Allih us. berfirman:

Wi.>-g-W{t}:( ,.i(4v-

;i:ii:;;x9

Hai orang-orang yong beriman, janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa
yang mengikuti longkahJangkah setan, mako
sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan
perbuatan yang keji dan yang mungkar. (QS an-
N0r/24:21).

Dalam ayat lain, AllAh M memerintahkan
kita untuk memperlakukannya layaknya musuh
yang mengancam keselamatan kita. All6h M
berfirman:

';"igygr ir€6'3x K'o1,5i iy

rAi,6r't3'K,ii;
Sesungguhnya seton itu adaloh musuh

bagimu, maka anggaplah io musuh(mu), karena
sesungguhnya setan-setan itu hanya m.engajok
golorngannyo supaya mereko menjadi penghuni
neraka ya n g menyal a- nyala. (QS F6th irl35 :6).

lmam lbnul-Jauzi ,{55 bgrpesan, "Menjadi
keharusan bagi orang berakal untuk terus waspada
terhadap musuh yang telah menampakkan
dengan jelas permusuhannya sejak zaman Adam
'alaihish shaldtu wassaldm. la menghabiskan umur
dan kekuatannya untuk urusan merusak situasi

.{t

dan kondisi anak Adam. Dan All6h d# pun telah
memerintahkan (kita) agar mewaspadainya...'i
(Talbisu lblis, hlm. 23).

Tiap hari, setan menyebar misi-misi dan mengirirn
tentara-tenta ranya g u na men ggol kan tujuan-tujuan
perusakan tersebut diatas. Mari kita renungi bersama
hadits Nabi berikut ini yang diriwayatkan oleh lmam
Muslim '+{)E dari Sahabat Jdbir bin Abdullah gf .

Ras0lull6h ffi bersabda:

ki i rpr ,#1.;tL,j;'":"F &
o,o. otl7.o1. A:JJ. f-e^bsl dF Ft3''G ,iv-t?

i;i .trs'rtk LJ : i;j e*I 4
to
4:A

G : i r'*:,.tI tF"'F .IGf" 6* Y :

+ x:6-$:;t &.:r r*. Jr':t -s,e i
t'{?.o.- t t

. ! cil 'e, J*:t
Sesungguhnya tblis menempatkan tahta kera-

jaannyo di atas air (laut). Kemudian ia mengirim
misi-misi tentaranya (unt.uk merusak). Yang
paling dekat (kedudukonnya) dari .mereka dengan
lblis adaloh yang paling dahsyat gangguannyo
(terhadap manusia). Salah satu dari mereko (setan-
setan itu) dotang (untuk melapoi kepada lblis): "Aku
telah'berbuat demikian demikian,.lblis menjawabo
"Kamu tidak berbuat apa-apa'i Kemudian datang
yang lain sambii melapor,'Tidaktoh aku kecuali
telah aku pisahkan antaro dirinya dengon istrinya,"
maka lblis menyuruhnya mendekat seraya berkata,
"Engkau yang terbaik'i (HR Musliin, no. 2813).

Cukuplah hadits Ras0lull6h ffi ini sebagai
peringatan bagi isteri dan suaminya agar tidak
memberi kesempatan dan peluang bagi setan
untuk merusak. keharmonisan rumah tangga
mereka, . Maka, pasangan suami-isteri mesti
mefiahami perkara inidan menyadarinya bahwa
ada musuh yang tak terlihat, menyelinap di
dalam nadi darahnya, namun ia bisa melihat
mereka berdua, yang selalu ingin meniupkan
bisikan-bisikan busuk, melancarkan makar dan



tipu-muslihat pada pasangan luami-isteri dan

melontarkan kecurigaan di hati suami dan isterinya

serta menyalakan api percekcokan antara mereka

berdua hingga berujung pada permusuhan dan

perceraian serta dampak buruk lainnya.

Untuk itu, Nabi {$ telah mengajarkan sekian

banyak dzikir dan doa untuk membentengi diri dari

intervensi setan dan tentara-tentaranya. Misalnya,

doa akan memasuki rumah, makan, mempergauli
pasangan, ketika emositersulut dan dalam seluruh

perkara yang membutuhkan penjagaan diri dari

setan. Tujuannya, agar setin tidak mengintervensi

keluarga, iumah dan anak-anaknya. Maka, ia pun

harus memelihara diri dengan membaca dzikir-

dzi ki r nabawi;'al-Qui 5 n il-Ka rim dan doa-doa serta

.dengan cara konsisten untuk taat kepada All6h

dan beribadah kePada-NYa.

Syaikh Abdur-Rahm6n as-Sudais, imam dan

khatib Masjidil-Haram berpesan "Ketauhilah,

faktor penyebab terbentuknya keluarga dan

rumah tangga yang baik adalah taat kepada AllSh

ua dan menjauhkannya dari maksiat-maksiat"'

Maka, sekali lagi, isteridan pasangannya harus

menghindari tipu-daya setan, mengabaikan

bisikan dan godaan-godaannya yang dapat

merusak hubungan mereka dan menghancurkan

kehidupan rumah tangga mereka'

E!arrnr henrr:lz rr rmah tanoda vano hafUS

.€

mengalami perceraian yang tidak dapat dirujuk

kembali akibat terj-adinya saling curiga antara

pasangan lantaran memperturutkan hawa nafsu

mengikuti bisikan-bisikan setan. Anak-anak pun

jadi korban persengketaan orang tua mereka'

Sekiranya masing-masing dari suami dan isteri

memohon ,perlindungan kepada Aleh dari

setan yang terkutuk' lalu mengeyahkan'bisikan-
bisikannya, niscaya permusuhan, percekcokan dan

perceraian takrirung terjadi.

Dan berapa banYak orang Yang sudah

meninggal.;dan dikubur, dahulu mereka adalah

korban-korban dan tawanan-tawanan setan

yang terkutuk. Oleh karena itu, keluarga muslim

mesti menjaga keselamatannya dari makar

musuh.yang telah memiliki pengalaman ribuan

tahun dalam merusak kehidupan anak Adam dan

menjerumuskan mereka ke dalam kehinaan, tanpa

lupa memohon pertolongan, perlindungan dan

kemudatian dariAtl6h Ta'ala. )

.1

WalldhuiNam.
Abu Minhal,Ld

Referensi:

- Shifdtu az-Zouiatbh-5hdlifioh, Prof' Dr' Abdur-Razzaq al-Badr

- Beberapa ttrutUatr tentang keluarga dalam Koukaboh ol'

Xhutnaibi o!-Munffoh min Minbari al-Ka'bah ol-Musyonafoh, Dr'

Abdur-Rahmin as-Sudais.

- Dan kitab lainnya.

Berapa banyak tangga

12O.9gD
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Lihatlah perintah
Nabi M kepada lelaki
untuk memilih isteri shalihah
yang akan menjadi madrasah
pertama bagi anaknya. Demikian
juga beliau ffi memotivasi kaum
wanita untuk mendahulukan suami
yang shalih untuk menjadi bapak dan
teladdn bagi anaknya. Semua ini'agar anak
berkembang dan terbina dalam lingkungan yang baik
sehingga menjadi individu yang bermanfaat dalam
pembangunan masyarakat lslam yang ideal.

Nabi M telah memberikan petunjuk dan
contoh dalam bergaul dengan anak-anak. Memulai
menyambutnya di awal kehidupan mereka di dunia
ini dengan kebahagian dan perasaan senang yang
diungkapkan dengan aqiqah. Salmaan bin Amir adh-
Dhabbimenceritakan hal ini, beliau 45 berkata:

| 7 
" 

.- l, ; . 1'{:J-*. '*ty,n' .-,I.' At Jyr+
.s;!r l; t,4i, ,Gi;L tArt ,ii;i Tuar

Aku mendengar Ras0lullah g bersabda: "Bersoma

anak-anak ada 'aqiqah maka tumpahkanlah darah
darinya dan hilangkan darinya gangguan".ll (HR al-
.Bukhdri).

Nabi iW juga menganjurkan agar dalam memberi
nama pada anak-anak dengan memilihkan nama yang
bqgus. Beliau ;$ bersabda:'

+s at Lt
4lll

/o 4 t,.-F JI
?J

Nama-noma yong paling dicintai Atldh adatah

ll3!F

"&

_%
p.

ffiF-
Fase anqk-anak merupakan fase
kehidupan terpenting, terlebih lagi
bagi seorang muslim. Oleh karena
itu Nabi ffi memberikon perhatian
terhadap masalah anak-onak
dan pembinaannyo sejak awal
kelahirannya di kehidupon ini,
bahkan sejakbelum adanya janin.

t

s
*#

t

I
;..

Na
#

-d"S .,*gi .q#"r$d # d d"dr.d# .'#,d .cff. ,# ,#r
&o""#1 ffi*1"#/ ,tr ffil

anf,
lsFI..rFi. iErldxd& {,@fu

dS$ $6tr#

itrvt'tt #19o. 1. . 6.+ h::P

/""-------

i5

1 Yakni rambutkepala atau kotoran yang ada di badannya bekas kelahi-

ran atau darah aqiqah.
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Abduttah dan Abdurrahm1n. (HR lbnu Majah no. 3728

dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih'Sunan lbnu

Mdjah).

Dalam pemberian nama ini terdapat perhatian

besar terhadap anak sejak kelahirannya dan ada

penghormatan kepadanya, yang membantunya
menjadi senang ketika dipanggil dengan namanya

yang indah dan baik tersebut. Nama yang baik adalah

hak anak atas orang tua dan memberikan pengaruh

baik terhadap anak dan akhlak mereka. (lebih lanjut

lihat di kitab Fiqih Tarbiyatul-Abnd', karya Syaikh

Mushthafa al-Adawi, hlm. 45-52).

Beliau M secara terus-menerus, tahap demi

tahap memberikan perhatian kepada anak-

anak dengan-" bimbingan dan arahan dalam

setiap fase perkembangan mereka. Dimulailah

dengan menanamkan pengertian keimanan dan

membiasakan mereka beribadah dengan tidak
melupakan sisi akhlak dan kejiwaan mereka'

Sebagaimana nampak dari nasihat' dan bimbingan

kepada Abdull6h bin Abbas dalam sabda beliau ffi:

,AW ar g;Lt,eY# aLlt jy(* U

,^irt J!u,;tt AUsL,e^t|il$ at t;;l
; at'lt'l1 ";tt't, {t)\|#v &r:t 6!
'ot 

o ;Xi r?,' ! tr 11 i;,>:*t
JI ['trlGt ]'t ,ii ,il ry e t€,
,i't'{s i zi&\t ttfri t*ltfr' tq)

JlAt'+Sfli"vr *3'3{;
Wahai anok kecil! Sungguh oku akan mengaiari

kamu beberapa patah kota: Jagalah hukum-hukum

Allilh, niscayo NMh akan meniogamu. Jagalah All1h,

niscaya kamu mendapati-Nya di hadapanmu. Apabilo

kamu meminta, maka mintolah kepada Alldh, don

bila memohon pertolongan maka mohonlah' kepado

Attdh. Ketohuilah, sesungguhnyo satu umat apabila

berku m pu I u ntu k m e m beri ka n ka m u satu ke ma nfaata n,

tidok okan memberimu kemonfaoton kecuali yong

sudah ditetapkan Atl6h untukmu. Seandainya meieka
' berkumpul untuk rnemberikan kemudharaton

kepadamu, tidak okan memberikan kemudharatan

e

kepadomu kecualiyang sudah ditetapkan Alldh atasmu'

Pena telah diongkat dan lembaran sudah kering. (HR at-

Tirmidzi, no. 2516 dan dishahihkan al-Albani dalam

Shahih Sunan at-Tirmidzi).

Diantara bentuk perhatian Nabi ffi terhadap

anak-anak adalah perinlah beliau S kepada orang

tua untuk membiasakan anak-anaknya taat kepada

All6h sehingga anak berkembang dengan memiliki

hubungan yang bgik dengan Allah sejak' dini.

Peringatan beliau S:

;;'tti 6;
ee G',t3 * t(, ,-Ji,W ij.r*ts

Perintahkanlah anak-anakmu melakukan shalat

dalam usia tuiuh tahun dan pukullah mereka agor

shalat dalo'm usia sepuluh tohun, dan pisahkanlah

ontara mer&o di tempat tidurnya. (HR Abu Dowud, no.

495, dan dinyatakan al-Albdnidalam Shahih Sunan Abi

Dawud sebagai hadits hasan shahih).

Perhatian Nabi {$ terhadap anak-anak terlihat

dengan jelas dalam memberikan ketenangan
jiwa dengan berbuat adil dalam pemberian' Nabi

ffi memperingatkan para orang tua agar tidak

memunculkan kecemburuan antar anak-anaknya

dengan melebihkan sebagian atas sebagian lainnya,

baik berupa materi ataupun non materi' Karena hal

itu bisa memberikan pengaruh buruk pada anak.

Dikisahkan an-Nu'mdn bin Basyir dalam perkataan

beliau:

\ :e-;tjj *ri'F Utl" JeW J: O*t
,'ru, is'at k 

^, 
i;:'1 J" ,e'J
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i;: Ju
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&.t-j .S 
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"Ayahku memberiku sebuah pemberian,lalu Amrah bintu
Rowdhoh berkato:'Saya tidak ridha sampai kamu bersaksi

kepado Ras1lulldh M i lalu ayahku mendatangi RasiluilAh

ffidan berkata: Aku telah memberikan anakku dari Amrah

bintu Rawdhah sebuah pemberian talu dio memintaku
untuk bersaksi kepado engkou, wahai Ras1lulldh!' Maka

beliou ffi bersabda:'Apakah kamu memberi seluruh anak-

anakmu seperti itu?' la meniawab:'Tidak! Rasilulldh ffi
bersobda:'Bertakwalah kepoda All1h dan berbuat adillah
diontara anak-anakmu! Nu'mdn berkata: 'Lalu ayahku
pulang don mencabut pemberiannya'!' (HR al-Bukhdri)'

Bersikap adil ini ternyata sangat luas dan bukan hanya

dalam pemberian materisemata, bahkan dalam mencium
mereka pun demikian. Anas bin MAlik 4!a meriwayatkan:

o;q i9F Et:,.:+15'J$iG:${U.t #
'at k pt iw,* iy#:66i!$'i\

6r7.LriCw,,{S#;
Seseo rang dah u t u d u d u k be rsa m a N ab i ffi I a I u d atan g I ah

anak laki-lokinya,lalu dia mengambilnya dan menciumnya

lalu meletakkannyo di pangkuannya. Kemudian datang
anok perempuontnya, lalu ia mengambilnya dan

mendudukkannya di sampingnya. Moka Nabi ffi bersobda:

"Komu tidak berbuat adil diantora keduonya'! (HR al-

Baihaqidalam Syu'abul-tman dan tbnu Adi dalom al.Kdmil,

dan dishahihkan ol-Albani dalam Silsilah Ahodits Shahihah,

no.2994).

Disini Ras0lull6h M memberikan contoh
teladan \epada orang tua dan para pendidik dalam

memperhatikan anak-anaknya dan bagaimana bergaul

dengan mereka. lni hanyalah sebagian kecil bentuk-
bentuk perhatian beliau M terhadap anak-anak.

Masih banyak contoh lain yang memberikan kepada

kita pelajaran bagaimana membentuk kepribadian
generasi muda muslim seperti Abdulldh bin Abbas,

Abdulldh bin Umar, an-Nu'mAn bin Basyir dan lain-
lainnya.

Semoga Allah memudahkan kita mencontoh
Ras0lull6h it$ dalam memperhatikan anak-anak kita

dan semua 
'anak-anak kaum muslimin. WabiilAhit-

taufiq' 
ust.Khoridsyamhudi

HUBUNGI: Bag. PEMASARAN
MAJALAH AS_SUNNAH

027r..757482L
0812 1533 847
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Barang Dagangan Aneh u;i
.
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Dari Abu Huraiiah 4F bahwa

Ras0lul16h ffi bersabda,

" Ketahuitoh bohwa sesungguhnYa
borang dagangan Allhh sangat
mahal, dan ketahuiloh bahwa

bg4ong dogangan Allhh adaloh
t* 

' ' surgo".L

Keutamnan'Memheli'

,q-7f ---a;

at-Tirmidzi (no. 2450) dan al-Hakim (4/343), dinyatakan

lmam aFHakim dan disepakati oleh lmam adz-

dinyA.takan hosan oleh Syaikh al-Albani dalam



Hadits yang agung ini menunjukkan
besarnya kemuliaan dan keutamaan
"membeli" barang dagangan N|f,rh ufr , yaitu
Surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan
yang kekal abadi. Barang dagangan Alleh w
yang mahal dan mulia ini harganya adalah
keimanan yang benar, tauhid dan amal
shalih yang s€suai dengan petunjuk-Nya,
sebagaimana yang Nleh ffi isyaratkan dalam
firman-Nya:

\ J:"?'\J

-i fr%
Dan amalan.amalan yong kekal tagi shalih

adatah tebih baik pahalanya di sisi Rabbmu.

serta lebih baik untuk menjadi harapdn. (QS al-
Kahfi/18:46)

Juga dalam firman-Nya:

A-3i<);r$iAtlANi,y
Sjtb-'^<:i*6;4|ft3
wz,$4tj4i'i,wc

(ft tlt', 'J* tL
.J ><

>;trs' .-j- kJ;ir'l,rt *i;
A.e#,ii "J'ri;;jiti3

F*,up'"*t";ilI2i:tt.,s$i

'$y;n\$6"5Sesungguhnya Alldh telah membeli dari
orang-orang Mukmin, diri dan harta mereka

dengan memberikan surga (sebagai balasan)
untuk mereka. Mereka berperang poda jalon
Alldh, lalu mereka membunuh atau terbunuh.
(ltu telah menjadi) janji yang benor dari Alldh
di dalam Taurat, lnjil dan al-Qur'dn. Dan
siapakah yang lebih menepati janjinya (selain)

daripada NMh? Maka bergembiralah dengan
jual beliyang telah kamu lakukan itu, dan itulah

ds

ke m e n a n g a n ya n g besa r. (QS at-Ta u ba h/9: 1 1 1 ).1

Beberapa faidah penting yang
terkandung dalam hadits ini:

ffi Allah d# menamakan amalan-amalan shalih,
W lahir dan batin, ya4g disyariatkan-Nya untuk
mencapai keridhaan"-Nya dan meraih balasan
kebaikan yang kekal di akhirat nanti sebagai
"tijaaroh" (perniagaan) dalarn banyak ayat al:
Qur'6n. lni berarti bahwa orang yang menyibukkan
diri dengan haltersebut berarti dia telah inelakukan
"perniagaan" bersama All6h w , sebagaimana
orang yang mengambil bagian terbesar dari
perniagaan tersebut maka dialah yang paling
berpeluang mendapatkan keuntungan yang besar,

yaitu meraih surga dengan segala kenikmatannya
dan selamat dari siksa neraka.2

Al16h aa -berfirman:

.:K;'*P {s{sfi\;tJ(qd.

Ki,:t,K.jt,K fr@6,{i

2

3

fJ 7" K!t"{-,Xr,

'u3&4;r$U''j;j @;j vfiu
K:A$i,*u.
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Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu
Aku tunjukkatn suatu perniagaan yang dapat
menyelomatkan kamu dari adzab yang pedih?
(Yaitu) kamu beriman kepada Allhh dan Rasul-

Nya dan berjihatd di jalan-Nya dengan harta dan
jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu
mengetahuinya. Niscaya Allhh akan mengampuni
dosa-dosomu dan memasukkan kamu ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang
baik di Surga Adn. ltulah keberuntungan yang besar.
(QS ash-Shaff /61 :10-12).

Lihat kitab Tuhfatul-Ahwadzi (7 /124) dan FoihuhQadn G/123).
Kitab Fathul-Qadir (5/31 1).
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& Berniaqa bersama Allah \F adalah
W pernialaan yang pasti beruntung dan tidak

akan merugi, sebagaimana janji'dalam firman-

Nya:

V61j ;'f a"{<';E itni i'Y-

9" &t{5 C;t'\XY 
"i"gi5r3 j i;!1- <r;;- 'Lt>{t

4
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Sesungguhnya orang-orong yang selalu

membaca kitab All1h (al-Qur'dn), mendirikan

shalat dan menafkahkan sebahagian dari rizki

yang Kami anugerahkan kepoda mereka, dengan

diam-diam moupun terang-terangan, mereka

itu mengharapkon perniagaan yang tidak okan

merugi. Agar Atldh menyempurnakan kepoda

mereka pahala mereka don menambah kepada

mereka dari karunia-Nya' Sesungguhnya Alldh

Moha Pengampun logi Maha Mensyukuri. (QS

FAthir/35:29-30).

syaikh Abdur-Rahman as-sa'di '+#5 berkata'

"(lnilah) perniagaan yang tidak akan merugi

dan binasa, bahkan (inilah) perniagaan yang

paling agung, paling tinggi dan paling utama,

d9

(yaitu) perniagaan (untuk mencari) ridha

All6h, meraih balasan pahala-Nya yang besar,

serta keselamatan dari kemurkaan dan sisaan-

Nya. lni mereka (raih) dengan mengikhlaskan
(niat mereka) dalam mengerjakan amal-amal
(shatih) serta tidak mengharapkan tujuan-

tujuan yang buruk dan rusak sedikitpun".l

Memburu barang dagangan AlEh

M menunjukkan tingginya cita-cita dan

selera seorang'hamba, sehingga dia pantas

mendapatkan balasan tinggi dan mulia yang

dijanjikan {alam hadits ini. Oleh karena itu,

Alah w" menyifati ketinggian surga dalam

firman-Nya:

A!'i;a
Di dalam surga yong sangot tinggi. (QS' al-

GhAsyiah/88:10).

Demiklan juga Nabi ffi menyifati Surga

Firdaus talam sabda beliau, "Jika kolian

memohon (surga) kepada Alldh, maka mintalah
(Surga Firdaui), itulah surga yang pating di

tengoh don pating tinggi, don atopnya adolah

Arsy (Attdh w ) Yang Maha Pemurah".2

Ras0lull6h S memberikan kabar gembira

kernuliaan besar kepada orang yang melakukan

perniagaan mulia ini, sebagaimana dalam kisah

sahabat yang mulia, Shuhaib bin Sinan .gE ,

ketika beliau berhijrah dari Mekkah ke Madinah,

yang untuk itu beliau harus menyerahkan

harta dan,emas berlimpah yang beliau miliki

kepada orang-orang kafir Quraisy, agar mereka

tidak menghalangi hijrah beliau ke Madinah.

Sehingga ketika beliau telah sampai kepada

Ras0lul16h Myangtelah mengetahui kejadian

tersebut berdasarkan berita dari Malaikat Jibril

}'}@; , waktu itu Ras0lulldh ffi menyampaikan

kabar gembira kepadanya dengan bersabda:

"Wohai Abu Yahya, (sungguh) telah beruntung

perniagaanmu," beliau ffi mengucapkannya

sebanyak tiga kali.3

KitabTaisirul-Korimir-Rahmdn,hlm.689. /
HSR al-Bukhiri (n0.2637 dan 6987).

HR al-Hakim (8/31) dan ath-Thabrani dalam ol-Mu'iomul-

Kabh (no.7296), dinyatakan shobih oleh lmam al-Hakim

dan disepakati oleh lmam adz-Dzahabi.

4
5
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Punya permasalahan seputar pernikahan dan rumah tanqqal 5ilakan
kirim pertanyaan Anda ke 08551 31 9000. lnsya allah kd"riri bantu mencari
pemecahannya. Rubrik 5akinah, diasuh oleh Uit. Kholid Syamhudi, Lc.
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Totanan rumah tangga dalam tslam bersu'mber
pada fithrah dan tujuan penciptaon manusia
serta pembentukan kehidupan antar monusia.
Syariat lslamyong agung menjadikan rumoh
tangga sebagoi tulang punggung tegoknyo
masyorakat lslom. Oleh korena itu, syariat lslam
memberikan oturan dan perhatian yong besar
dalam pembentukon tatanan masyarakat,

Karena pentingnya prinsip pembentukan tatanan
sosial kemasyarakatan yang diikat oleh syariat dengan
fithrah, antara sepasang suami isteri dengan masing-
masing menumpahkan keinginan dan kebutuhan
mendesaknya kepada yang lain, sehingga terwujud
saling cinta dan menyayangi.. Semua ini sebagai upaya
menuju kepada pembentukan keluarga yang kuat dan
rumah tangga yang shalih yang menjadi pondasi bagi
pembangunan masyarakat yang shdlih.

Allah \w berfirman tentang pentingnya rumah tangga:

.-/ /". t-/ t a6J3'S r;;i U K'6''J'=A; bi
? z ,zz
tvi->)J "U4 jl$Qt

6tKrt-",A,"t{,A$ cLI-
Di antara tanda.tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari'jenismu sendiri,

supoya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapot tonda-tanda bagi kaum yang
berfi ki r. (QS ar-R0m/30:2 1 ).

Neih w juga berfirman:

Nhh menjadikan bagimu rumah-rumohmu
sebagai tempat tinggal. (QS an-Nahl/1 6:80).

Tidak hdnya demikian saja, bahkan All6h *fr

u1'"4' 
''/ /'7{:'uV'Y)l

SesunQ'guhnya Kami tetah iengutus beberapa
rasul sebelum komu dan Kami memberikan kepada
mereka isteri-isteri dan keturunan. (QS ar-Ra d/13:39).

Rumah tangga yang dipenuhi dengan
ketenangan dan cinta inilah yang membuat setiap
pasangan suami isteri mengorbankan harta dan
merubah jalan hidupnya serta mengganti ikatan yang
terdahulu beisama bapak dan ibunya dengan ikatan
baru. Pernikahan dan rumah tangga inilah yang
menjadikan seorang wanita menerima perpisahan
dengan keluarganya. Dia meninggalkan kedua
orang tuanya dan saudara-saudaranya serta seluruh
kerabat untukterikat dengan suaminya. Yaitu dengan
suamiyang asing, kemudian untuk berbagi suka dan
duka dan saling memberikan ketenangan, sehingga
terbangunlah cinta dan kasih-sayang menyelimuti
rumah tangganya. Hal ini tidak akan terjadi, kecuali
karena seorang wanita percaya bahwa ikatannya
dengan suaminya itu lebih kuat dari semua ikatan, :.
dan (demikian juga) hidupnya bersama suaminya 

ll(menjadikannya) lebih mudah dan bahagia.

Dari sini sangat perlu adanya pencerahan dan
penjelasan tentang membentuk rumah tangga yang ;.

sakinah. Apalagi pada masa sekarang sangat banyak
terpaan dan halangan untuk mencapainya. Semoga
Allah & memberikan taufiq kepada kita untuk
mencapai dan menggapai keluarga yang sakinah.

4i'i05y
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perhatian besar dalam penanaman aqidah yang benar sejak dini akan melahirkan

insan-insan besar yang hakiki kelak di kemudian hari. Tidak boleh menundanya

hingga inak-anak tumbuh dewasa terlebih dahulu.

pokokagama menjadi kian urgen di masa sekarang ini

dikarendkan dahsyatnya fitnah syahwat dan syubhat

yang menyebar di tengah masyarakat dengan

terang-tetungan. Media massa, baik media cetak dan

elektronik kerap kali menyodorkan bacaan-bacaan

dan proQram-proEram siaran yang menggerus

aqidah lslam anak-anak. Kuatnya aqidah pada kalbu

anak akan menjadi benteng kokoh bagi dirinya dari

ancaman berbagai penyimpangan agama, seperti

syirik, bid'ah dan hanyut dalam fitnah'

Dalam berdakwah, para'nabi dan rasul menaruh

perhatian utama . mereka pada perbaikan dan

pemancangan aqidah. yang kuat pada hati umat

r manusia, Dan memberikan perhatian besar terhadap

pengukuhan aqidah yang lurus pada anak merupakan

manhaj rnereka dan orang-orang shalih.

Aileh' ug berfirman tentang pesan Nabi lbrAhim

.}.HE darr Nabi YaQ0b -M! kepada anak-anaknya

utttutU"tp"gangan dengan Dinul lslam hingga ajaltiba:

612#
Dan lbrdhim telah mewasiatkdn ucapan itu kepada

a n a k- on aknya, de miki a n p u I a Yo'q 0b. (lb rhhim be rkata) :

"Hoi anak-anokku! Sesungguhnya Alldh telah memilih

agamo ini bagirhu, maka ianganlah kamu moti kecuali

datam memeluk agama lslam!' (QS al-Baqarah/2:132)'

Nleh M berfirman tentang peringatan Nabi N0h

terhadap anaknya agar tidak mengikuti kaum kafirin:

S ui6' JIar;K 6i' A ry,6;(e'
61 +UJIJ\-)*C6tUug.1

,;ffi{K't;

6, r' t/
o! .r*
$il''

$i#j'1 bt, q&i3
{Wgs6 iJi F *r''at

Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam'

gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil

inaknya, sedang anak itu beroda di tempat yang jauh

terpencil: "Hai onakku, naiklah (ke kapal) bersama kami

dan janganla.h kamu berada bersama orang'orong

yang kofir!' (QS H0d/1 2:42).

All6h u* berfirman tentang nasehat pertama

[rarii$$]* q4$i$i GSf[h*' )lVt{
Syrw.t tr434 - September 2013
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Luqm6n kepada anaknya:

Dan (ingatlah) ketika "Luqman berkata kepada
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya,
"Hoi anakku, jonganlah kamu mempersekutukan Alldh,
sesungguhnya mempersekutukan (Alldh) adalah benar-
benar kezhaliman yang besar (QS Luqmdn/31:13).' 

Maka, melalui.perbagai metode, orang tua harus
memperdengnikah:ke telinga anak bahwa Alldh lah
yang menciptdkan dan memberi rezeki kepada kita,
tiada sekutu bagi-Nya. Allilh w; Maha Agung, Maha
Kuasa, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Semua
makhluk membutuhkan-Nya setiap saat. AllAh ffi
MahaAdil, tidak menzhalimi siapapun. Lalu dilanjutkan
dengan memperkenalkan sifat-sifat AllAh rH , seperti
sifat keagungan, mendengar, melihat, kuat. Karena itu,
kita semua wajib"taat dan beribadah kepada-Nya.r

Berikut ini beberapa contoh praktik dalam
penanaman aqidah pada diri anak-anak:

1 . Penanaman murAqdbatullfih
lni tampak pada hadits agung berikut ini yang

memuat arahan nabawi kepado salah seorang anak,
yaitu lbnu Abbds "{F , " Wahai anak kecil, jagalah
Alldh, niscayo Alldh okan menjagamu. Jagaloh Alldh
pastiloh engkau akan jumpgi Dio ada di hadapanmu.
Jika engkau meminta, mintalah kepoda Alldh. Dan jika
engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan
kepada Alldh. Ketahuilah, jika seluruh umat bersatu
untuk memberimu sesuatu manfoat, mereka tidak bisa
memberikannya kepadamu kecuali sesuatu yang telah
Alldh takdirkan untuk dirimu. Dan kalau mereko bersotu
untuk mencelakaimu dengon sesuotu, mereko tidak bisa
melancarkannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan
Alldh atas dirimu. Pena-pena teloh mengering. Dan
I em ba ra n - I e m ba ra n te I ah d i a n g kat". (H R. at-Ti rm idzi).

Yang dimaksud dengan menjaga Alah w
sebagaimana disebutkan oleh lmam lbnu Rajab
yaitu wuq0f (memperhatikan) perintah-perintah
Al16h dengan melaksanakannya, dan memperhatikan
larangan-laranganNya dengan menjauhinya,
dan terhadap ketentuan-ketentuan-Nya dengan
tidak melampaui batasan yang.diperintahkan dan
diperbolehkan-Nya hingga menabrak apa yang
dilarang-Nya. Udmi'ul'Ulhm wal Hikam 1/492).

Alangkah indahnya bila orang tua menanamkan
kandungan hadits ini pada anak-anak sehingga
mereka tetap kuat saat dilanda kecemasan, ketakutan,
berada di ruang ujian dan dalam kesendirian mereka.

.. dg

' Abu Abdir Rahmaan as-Sulami an-Nais6buri
'{)E , seorang ahli hadits yang lahir tahun 325 H,
mengisahkan, tatkala hendak berangkat menuju
tanah suci untuk berhaJi, beliau ,Sj5 memohon izin
dan pamit kepada ibunya. Sdng ibu pun berpesan :

",4,tY6 4;w"il'
'G;L -" j "*:r

. Engkau itu dolam perjalanan menuju Baitullah,
maka jangan sampai dua (malaikot) penjagamu
menulis sesuatu yang akan membuatmu malu esok
hari. (Siyar A'l5min Nubali 17/24g).

2. Talqin kalimah thayyibah
Disebutkan bahwa Ummu Suiaim Rumaishd' @,,

, ibu Anas bin Milik .eF , memeluk lslam. Saat itu
Anas masih kecil, belum disapih. Maka, sang ibu mulai
mentalqin putranya itu sembari berkata,'Ucapkan :

t'
drr y1ai1y

Ld ttdha tltailAh.Ucapkan : / /

\ c .1 , oi t.oi
6t !! d! x iti J.ari

Asyhadu an laa ildha itlattdhi Anas pun
m en g u ca p ka n nya. Se m e nta ra s a n g ayah b erkom entar,
tanganlah engkau rusak anakku'. l:Jmmu Sulaim
menjawab, Aku tidak sedang merusakknya! (Siyar
A'ldmin Nubald, 2/305).

3. Penanamin ciilta kepada Sahabat
Abu Bakr ash-Shiddiiq dan'Urnar
bin Khathtab #

Anas bin Mdlik .#b menceritakan:

{"r-ivj a':k u:G

tJtq'e

6 i*"At
trSreit&tftrtia;

Dahulu orang-orang mengajarkan kepada anak-
anak mereka untuk mencintai syaikhaln (Abu Bakr
ash-Shiddiiq .# dan 'lJmar bin Khaththab -M ).
sebagai m a na mengajarkan kepada mtereka su rat-surat
Al-Qur'an.(as-Sunnah, karya lmam al-Khalldl *ii5 ) . ,

WassallalldhuhldMuhammadinwa,qld,Alih l

wosallam.

Aballfrtnhal,La

$airufl il.qdisi o$fthn,.,){Vli
Sy.wat 1434' Seprember 2o1!
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Abu Eur'eh cr-Rdei 4IIffi,
seorengr lmarnRebbdnf

y*ng heny*k menghefaf
hcdits, dcn sekef$*s

s*ng*t menga*s*i
hsdits-h*ditsY*ng

dthefatkannys. &e[iau

ssteh sefu rntlrid tmem
Abrned hin Flenbcf

4$iH. Juga fermesuk
ssfeh $*t# S#ru lmern

A4usfirn 4irffi "

lmam adz-Dzahabi '*ri)6 menyanjung pribadi lmam

Abu Zur'ah '+iij5 dengan mengatakan, "la seorang

imam (panutan dan rujukan umat), dan sayyidul-huff1zh

(pemuka para ahli hadits, orang yang sangat kuat

hafalannya), dan dia adalah ahli hadits dari kota yang

bernama RayY'i

. Kota Rayy kini terletak diTeheran (ibukota lran)' Kota

yang kini merupakan basis sekte Syi'ah Rafidhah tersebut,

dahulu merupakan kota yang dikenal melahirkan Ulama-

ulama Ahlussunnah. Orang yang menisbatkan dirinya

ke kota ini akan menyematkan kata ar-Rdzi pada akhir

namanya. Contoh, adalah lmam Abu Hatim ar-R6zi, dan

prtrunyu Abdurrahm6n bin Abi Hetim ar-R6zi '+if6 , serta

iokoh kita kaliini lmam Abu Zur'ah ar-RAzi'+it)H '

Beliau memiliki nama lengkap'Ubaidulldh bin Abdil

Karim bi n Yazid bin Farr0kh al-Qu rasyi al-Makhz0mi' Bel iau

Seitun* edisi $5i-f'hrr, ltVii
sy.wat 14f4 - septembej 2015



adalah maula Ayyasy bin Mutharrif bin Abdill6h al-
Makhzumi. Dan Abu Zur'ah adalah kunyah beliau.

Abu Zur'ah lahir tahun 200 H di kota Rayy.
Beliau meninggalkan kdta kelahiran dan memulai
perjalanan dalam menuntut ilmu pada usia 13

tahun ke kota Kufah, dan tinggaldisana selama 10
bulan. Sempat pulang kota kelahirannya, namun
kemudian pergi kembali dan meniriggalkan
kotanya lagi selama 14 tahun untuk tujuan yang
sama. (

Negeri-negeri yang pernah beliau singgahi
dalam rangka memperdalam ilmu syar'i, di
antaranya negeri Hijaz, Syam, Mesir, lrak dan
Khurasdn. Sedangkan guru-guru beliau di
antaranya, Abu-Nu'aim ,$i5 , al-Qa'nabi qdS6, Yahya
bin Bukair p)5 ,lbmad bin Hanbal,+!$5, Abu Bakr
bin Abi Syaibah ,+\M , dan M0sd bin lsm61l ?iil5 .

Pada usia 32 tairun, Abu Zur'ah baru memulai
periwayatan hadits yang telah beliau himpun
selama belajar. Masa mudanya, ia konsentrasikan
untuk tabshil i I mi (pengh i mpunan dan peng uasaan
ilmu). la merupakan sesosok penuntut ilmu hadits
yang sangat rajin dan bersemangat, jauh dari sifat
malas.

Pernah, suatu hari ia ditanya oleh seorang murid
beliau, "Wahai Syaikh, hadits yang kau tulis dari
gurumu, lbr6him bin M0sd ffi , apakah mencapai
seratus ribu?'i

Beliau menjawab, "Tidak, itu terlalu banyak'i

Apakah mencapai lima puluh ribu?" tanya sang
murid kembali.

"lya, kira-kira lima puluh sampai enam puluh
ribu'i jawab Abu Zur'ah.

Dan beliau juga pernah berkata bahwa dirinya
telah menulis seratus ribu hadits dari seorang
guru yang lain, yaitu Abu Bakr bin Abi Syaibah
qd)E, . Subhdnaltdh, hanya dari satu syaikh sa)a

beliau mengumpulkan sampai seratus ribu hadits.
Sungguh pantas apabila beliau menyandang gelar
lmam NegeriKhuras6n.

Suatu saat, ada seseorang datang menemui
Abu Zur'ah '+ij6 dan berkata, "Wahai Abu Zur'ah,
seseorang telah bersumpah dan bersaksi bahwa
engkau hafal 200 ribu hadits. Apakah orang ini

e

harus membatalkan sumpahnya dan membayar
kafarah?"

Abu Zur'ah menjawab, "Tidak perlu. Aku
memang hafal 200 ribu hadits, seperti kalian
menghafal 'Qulhuwalldhu abod'. Dan sekarang aku
sedang menghafaltiga ratus ribu hadits lainnya'i

Beliau memang orang yang paling handal
hafalannya pada masa ltu. Fakta ini sesuai dengan
persaksian sang guru, Abu Bakar bin Abi Syaibah

'+15 ketika ditanya, "Menurutmu, siapakah yang
paling banyak menghafal hadits?" Dia menjawab,
"Tidakada yang lebih kuat hafalannya dibandingkan
Abu Zur'ah'i

lmam Ahmad bin Hanbal ,#)6 pun pernah
memberikan kesaksian bahwa Abu Zur'ah qd)H

telah hafal enam ratus ribu hadits pada masa
mudanya. Karena banyaknya jumlah hadits yang
beliau hafal, sampai ada seorang ulama yang
mengatakan, "Semua hadits yang tidak diketahui
oleh Abu Zt$'ah ,iM , maka hadits itu tidak ada
asal-usulnya'i Ada juga ulama yang mengatakan,
"Sungguh, Abu Zur'ah belum pernah melihat orang
yang sepertidirinya'i

Betapa luas keilmuan Abu Zur'ah sehingga
dikatakan bahwa kaum Muslimin akan senantiasa
berada dalam kebaikan selama masih ada Abu
Zur'ah'4M .ltu semua karena kegigihannya dalam
mencari dan menyampaikan ilmu.

Abu Zur'ah gj'j5 sendiri pernah mengatakan,
?ku selalu menghafaldan memahamisemua yang
kudengar, hingga pernah suatu hari aku berjalan-
jalan ke pasar, maka terdengarlah di sana sebuah
nyanyian. Maka, aku segera menutup telinga,
karena aku tidak mau menghafalkan nyanyian itu".t

Betapa besar nikmat yang All6h wj berikan
kepada Abu Zur'ah. Beliau memiliki kemampuan
menghafalyang sangat luar biasa. Namun, itu tidak
menjadikanya sombong, beliau tetap tawadhu'.

Suatu hari, ada seseorang yang tiba-tiba

1 Alangkah memprihatinkan keadaan sekarang ini, ketika orang
tua membiarkan anak-anak menggandrungi nyayian dan musik
yang banyak bertemakan pbrgaulan bebas dan syahwat terlarang,
bahkan menyeiliakan fasilitas untuk itu di dalam rumah.Walldhul-
Musta'An.(Red).

$aituna edi5i 6Sfthn. ltVll
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menghampiri Abu zur'ah 'l(s5 ' lalu tiba-tiba

meniela dan merendahkan beliau' Maka,

beliau hanya tersenyum dan menjawab, "Wahai

saudaraku, sibukkanlah dirimu dengan menuntut

ilmu agama, karena betapa banyak di antara kita

yang lalaidengan ilmu agama1 Peristiwa initerjadi
-t<etit<a 

orang:orang berku mpul mengelilingi Abu

Zur'ah qdSH pada sebuah majelis untuk menguji

hafalan hadits beliau.

Seseorang yang bernama Hamd0n al-Bardza'i

datang ke rumah Abu Zur'ah 4iil5 untuk menulis

haditiyang diriwayatkan beliau. Namun, ketika

dia masuk ke dalam rumah Abu Zur'ah $SH ,

Hamd0n melihat ada banyak guci dan karpet

yang disangkanya mi|ikAbu Zur'ah '13'$5, padaha|
-OarJng 

tersebut milik saudara Abu Zur'ah' Maka,

Hamd0n pun pergi dan men$urungkan niatnya

untuk menulis hadits, karena dia mengira Abu

Zur'ah 4!fH adalah orang yang cinta dunia'

Lalu pada malam harinya, Hamdun bermimpi

bahwa dirinya berada di pinggir sebuah kolam,

dan .melihat bayangan seseorang dalam kolam

tersebut. Bayangan itu pun berkata kepadanya,

?pakah kamu orang yang mengurungkan

niatnya untuk menulis hadits dari Abu Zur'ah

NSU t Tidakkah kamu tahu bahwa setelah lmam

Ahmad bin Hanbalwafat, All6h u* menggantikan

posisinya dengan Abu Zur'ah 'l;)5 ?'

Selain dikenal sebagai ahli hadits, lmam

Abu Zur'ah ldsu juga merupakan imam kaum

Muslimin dalam masalah aqidah. Hal initerbukti
dari banyaknya perkataan beliau tentang aqidah

yang tersebar dalam kitab-kitab aqidah Ulama

Ahlussunnah.

+9

madzhab Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah dalam

masalah aqidah, maka keduanya menjawab,'Kami

sudah bertemu para ulama dari seluruh penjuru

negeri, dan semuanya'sepakat mengatakan bahwa

Alleh berada'di atasAisy dan terpisah dari segenap

makhluk-Nya, sebagaimana yang Alldh firmankan

dalam banyak ayat dalam al-Qur'6n. Kewajiban

kita hanya mengimani hal tersebut tanpa bertanya

bagaimana itu bisa terjadi? Dan sungguh ilmu All6h

mel iputi segala sesLratu:j'

Di antara ungkapan terkenal yang dikatakan Abu

Zur'ah adalah; ?pabila ada yang mencela seorang

sahabat Nabl maka dapat dipastikan bahwa ia

adalah zindiq (munafik). Ketahuilah bahwa al-

Qur'dn dan Sunnah Nabi adalah petunjuk bagi kita

semua, dan para sahabatlah yang menyampaikan

al-Qui6n dan as-Sunnah. Para pencela itu hanya

ingin menjatuhkan nama baik para sahabat agar

mereka dapat menolak al-Qur'6n dan as-Sunnah,

padahal mereka lebih pantas untuk dicela, karena

mereka oraFg-oran g zindiq".

Salah seorang mulid Abu Zur'ah menceritakan,

"Kami datang menjenguk Abu Zur'ah 4!fi5

menjelang wafatnya. Di sisinya ada Abu Hatim

dan beberapa sahabat beliau yang lain' Mereka

pun mengingatkan Abu Hatim untuk mentalqin

Abu Zur'ah.'Namun mereka malu untuk mentalqin

beliau. Akhirnya para sahabat Abu Zur'ah

mensiasati hal'tersebut dengan cara menanyakan

kepadanya tentang sebuah hadits. Maka Abu

Zur'ah menyebutkan hadits tersebut lengkap

dengan sanadnya hingga Muadz bin Jabal, yang

meriwayatkan bahwa Ras0lull6h i& bersabda,

"Barangsiapa pada akhir hayatnya mengucapkan Lo

ttdha iiattilh, maka dia masuk Surga'i Dan wafatlah

Abu Zur'ah setelah mengucapkan kalimat Laalldha

ittattdh ydng ada Pada hadits ini.

Abu Zur'ah wafat pada hari Senin bulan

Dzulhijjah tahun 264 Hijriah di kota asalnya, yaitu

kota Arroyyi. Semoga All6h senantiasa merahmati

Abu Zur'ah dan memasukkanya ke dalam Surga

Firdaus.

Rizky bin Abmad Baswedan

Maraji':

- Tahdzibul-Komdf oleh AbuFHajjaj aFMizzy'

- SSiyar A'tlmin-Nubala', oleh adz-Dzahabi.

Abdurrahm6n bin Abi Hatim

ar-Razi mengisahkan:'lAku
bertanya kePada aYahku,

dan juga kePada Abu
Zur'ah mengenai

S*itun;e *ttisi ii5Jl h!'!. $Vlf
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Karya, Syaikh alAllamah al-Faqih, Abdunahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'di STnKnSnflfn

Diberi pengantar oleh :

{t Syaikh al-Allamah Muhammad bln Shalih al Utsaimin
(Ulama Besar dan Salah Seonng Murid Penulis)

€ Syalkh AMullah bln Abdul Aziz al -Aqil,
(Mantan Ketua Dewan Tetap Majelis Mahkamah Agung Saudi Arabia)

Ditahqiq oleh : Sa'ad bin Fawwaz ash-Shumail

Keunggulan Ta6ir al Qur'an as Sa'di

M Gaya bahasa yang sederhana dan jelas sehingga mudah di pahami oleh orang yang berilmu
maupun orang awam.

M Menghindari kalimat-kalimat sisipan dan bertele{ele yang tidak ada manfaatnya kecuali hanya
akan membuang-buang waKu.

M Menghindari penyebutan perselisihan pendapat kecuali persellsihan yang mendasar yang

harus disebutkan.
M Tegak di atas manhaj as-Salafash-Shalih yang merupakan asas dalam akidah yang lurus
M Detil dan rinci dalam mengambil ke9mpulan-kesimpulan yang ditunjukkan oleh ayat-ayal,

berupa faidah, hukum-hukum, dan hikmah-hikmahnya.
M Salah satuTaftiryang direkomendasikan oleh banyakulama

' '- 4 
Perkataan Para Ulama Tentang Taftir Al Our'an as Sa'di

$,alkh Muhammad Nashlruddln al-Albanl .i;'lia berkata, 'Sebotss telooh soyo terhodop tsfsh beliou ini, jelos bogi soyo bohwo beliau odoloh seomng

ryngkoji yang seleklif berdaxrkon koidah*oidoh Syoi'ql don beliou samo sekoli bulan seorong lnng koku don fsnstik'

Al-Allamah lbnu lJtsalmln.iiF be*ata 'SesungguhnllotofstrSyaildr Abdunohmon bln Noshiros-So'di,yng beludulToisir ol-Koim or-Rohmon ETofsir
|(olam ol-Monnon inl odolah di antaro tofsk paling boib koreno memiliki keislimewaon yng banyok Unfuk iltt soyo nembed nron kepada orangorong yong

hendokmemilikibukutofsiragortidakkefrnggolonuntukmengolekiperpustokoonnyodengonbukutoftiryongberhoryolnt'

Syalkh ADdullah bln Abdul Azlz at .Aqll berkata 'loftil yng ntu ini Ermosuk di antaro tofitr yng poling mendotongkan monfuqt dan Wng paling mudah
dimengedi, koreno gayo bohannyo yong mudah, silukur Wng *dethono, don mokno SNng Jelos, Eflepss dorl keruweton, cefito<efits riwopt lthli ol-Kltob
(lsm'tliq0 don Wnnofilohon-Wmosrllohon lrab *fto pmbohason tentong p,erbedoan pendapot'

Mosih Bonyok perkotoon uloma lolnnyo sepili, $nildr Abdul Aziz bin fuz Syoikh Abdunozoq 4fffi, dll.

lCrF;l;rll*.-
F

t

I

Syarah Lum'ahrl I'tiqad
Wtftn rrndt|h$llfr*Utsddt

Rp.85.0m,- $C)

Frtra-FatwrTcilaq tmib
$aikhlbdulArhbinBa+d[

Rp. 120.000,- (HC)

Penlelasan Tentang
Hakikat, Poko*-pokok

Den Buah Iman
ffi&drrdmllintd*hG.SU

Rp.l8.OOO,-(SC)

SfatllailaunrCr tlabi*
ffiltilnrntl$hdlr*lhti

Cinta Ra$l rgrffir.Cqbdffirbnffi
WShafihrFFaranril

Rp.32.000,- (SC)

re$t Sdanntyr tlelFd Guru

h'ral*rloddrrtryStO
RD,24.0q1,- (Sq

Bloonfl 6O Ulama
Afrlus sunneh
WtAlmdtuld

W

Rp.24.000,-(SC)
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Aceh & sumut: cv. Darussalam Herbal (064-323488) (o85277a222oo), Bandung: Bp' lrwadi (o22-7o9625a2\

(08s324e33s46), Bangka: ummu Musa (08137'786626e), Banten:Toko Habbasvi (081e006016)l;t:I",xl^YHl'Ily:;lI
tu6)Jz+:tJJJaer, uqr.vr
(081288966644), Bengkulu: Toko salsabila (o81377s61973), cirebon: cV. Asri Rahayu (081947221900) (Pin BB:26df6657) -

Herbal centre (08137372228), Jabodetabek Rumaysha collection (081284390464 / 081288966633) (Pin BB:2accea31)'

Jakarta: Salma Muslim (08.1 288966622), Jambi: Mahabatullah (08127441333), Jawa Barat Salma Bandung & Etalasa

Muslim (081280791651), Jawa Tengah: Almanna (081392853827), )awa Timur: Anugerah Herbal (031-s288324)

(081232915215), Kendari: Andalusia (085255294477\,Kolaka: Gita collection (085241683413), Lombok Fawwaz Herbal

(0853399714.t5), Makasar: Rahmad (085299899911), Malang: Hasbi rhalib(0818935647)' Manado: Amirah Herbal

(085298993999), Mataram: Ummu Humairah (oatstisroog6), Padang: lcha Herbal (081271570052)' Pariaman: Amira

Herbal(085216993585), pekanbaru: Kaona (08127675152), samarindi: sB Herba Rahmawati (081347631614) - Ummu

Ammar (og12s31g7327), Tanggerang: Qosim Herbal(O8l380993668), Tasikmalaya: lbu lin (081221188010)'


